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z ciziny plaťte mezinárodní poštovní poukázkou.

Nová úprava předplatného našich ča

s op isů. Protože od Nového roku vstupují v platnost
zvýšené sazby tiskárenských prací, jsme povinni i my
upraviti podle toho své předplatné. Předplatné Na hlu

binu činí nyní 35 K. Kdo předplatí d v a časopisy ze tří
(Na hlubinu,! Výhledy, Vítězové), zaplatí celkem 65 K.
Předplatitel všech tří časopisů zaplatí pouze 95 K. Stu
denti mají na každý časopis předplatné 20 K. Tímto
odstupňovaným předplatným zvyšujeme předplatné jen
velmi mírně. Doufáme, že naši čtenáři nám toto opatření
nezazlí a neopustí naše časopisy pro těch několik korun.

vyšší náboženský Kuns v lebnu
V PRAZE II., v klášteře voršilek dne 11. mravouka, 18.
Písmo svaté, 25. Věrouka. Začátek o půl 7. hod.
V BRNĚ v sále umělecko-průmyslového musea, třída
Horst Wessela, dne 11.Věrouka, 25. mravouka. Začátek
o půl 7. hod.
V PREROVE v sále Městského domu dne 7. Začátek
o půl 8. hod.
V MORAVSKÉ OSTRAVĚ v klášteře redemptoristů
dne 8. a 22. Začátek o 7. hod.

V BATOVĚ v klubovně Společenského domu dne 9. a
16. Začátek o půl 8. hod.
V ROUDNICI n. L. v sále u kapucínů dne 12. a 26. Za—
čátek o půl 3. hod. odpol.

hOVORnA
' Odběratele ze Slovenska upozorňujeme, že od Nového
roku mohou platiti předplatné jenom mezinárodní poš
tovní poukázkou, kterou platí i ostatní odběratelé, byd
lící mimo Protektorát.
Mši svatou za odběratele, dobrodince a spolupracovní
ky revue Na hlubinu slouží redaktor P. Silv. M. Braito
15.ledna. Spojte se duchovně v tento den v modlitbách a

ZÁSADY
Jan Zahradníček:
ÚTĚK DO EGYPTA
V zpěv roztála slova a pohasla hvězda zlatému chvostu,
daleko nazpět Betlem a Nazaret,
'
čas něžný kdys rostoucích kloubů a klíčků & letorostů
skrývá se v tvrdost let.

Čas ostnů a dřevců a kopí se zježil a v úpomost žezla
vzpíná se havěť hemživá,
čas sršňů s rtů srší a purpurem radosti ze zla
Herodes král se odívá. ..

O ty, jenž sluchem Panny jsi sestoupil v končinu naši,
s otcovské výšky host,
prcháš - jen andělé, děti a pastýři na salaši
vroubí tvou blaženost.

Kolik hlav, tolikrát koru-na z tmí, a tolikrát vboden
meč v bok tvůj, kolik zde srdcí vře,
kolik návrší, tolik i Golgot, a každý je hoden
tě udeřit do tváře.
Kolik hvězd,tolikrát zimou se chvěješ, a všude se vsákna
vzdor tetrarchů slaví svůj den,
pod rubášem času však budoucnost napíná svalů svých
jen pro tebe, s tebou a v tobě chtíc ven.
vlákna,

Sv. Gertruda z Helfty:
VZTAH NÁBOŽNÉ DUŠE

K ZEVNĚJŠKU
Gertruda z Helfty vyznává: Jednoho dne mezi
velikonocemi &Nanebevstoupením vstoupila jsem
před primou do dvora, usedla k rybníku a pozo
rovala líbeznost tohoto místa. Průzračnost mimo
plynoucí vody, zeleň okolostojících stromů, vol
ný let ptáků a obzvlášť holubů, především ale
skrytý klid odloučeného mista naplňoval mne
zálibenirn. Počala jsem uvažovati, co by se mělo
ještě připojiti tomuto pobytu k doplnění utěšení.
Myslila jsem si, že bych musila míti přítele, kte
rý důvěrný, přítulný a oddaný, osladil by mi tu
to samotu. Tu jsi Ty, můj Bože, původče nepo
psatelné slasti, obrátil mé myšlenky k 'sobě, &
bezpochyby byl jsi to Ty, kdo mi je vnukl. Uká
zal jsi mi, jak může mé srdce býti příjemným
přibytkem pro Tebe. Za to musím v náležité ne—
vysýchajíci vděčnosti, jak mne tato voda napo
míná, proud milosti řiditi zpět k Tobě. Musím
stejně jako tyto stromy kvésti v zeleni dobrých
skutků, přebírati síly a rozvíjeti se v dobrých dí
lech. Musim podobně jako holubi s výše přehlí—
žeti pozemské a volným letem vznésti se k nebe
sům,kde moje duše, osvobozena od smyslu a bře
men světa, celým duchem se zabývá jen Tebou.
Tak ti poskytne mé srdce míst-o,které je skvost
nější, než všechna líbeznost.
Celý den byl můj duch naplněn touto myšlen
kou. Večer, nežli jsem šla spat, když jsem po—
klekla k modlitbě, upamatovala jsem se pojed
nou na slova evangelia: „Kdo mne miluje, bude
mé slovo zachovávati &můj Otec bude jej milo—

vati, a oba půjdeme k němu a učiníme si u něj
příbytek.“ (Jan 14, 23.) Tu pocítilo mé srdce z
prachu, žes právě přišel . . .
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Toto se stalo před devíti lety, a kdykoliv jsem
se od té doby obrátila, do své minulosti, vždy
jsem Tě tam nalezla.

Dominik Pecka:
KRISTUS VĚCNĚ ŽIVÝ
]. Kristus - dokonalý obraz Boží.
Člověk“ jest stvořen »kobrazu Božímu. To je

třeba chápati nejen v řádu byti, nýbrž i V řádu
činnosti. Jest úkolem člověka, aby se připodob—
ňova-l Bohu.

Avšak Boha nevidíme. „Boha nikdo nikdy ne
viděl.“ (I Jan 4, 12.) Poznáváme sice vlastnosti
Boží z věcí stvořených, ale poznání toto jest ne—
dokonalé.
Bytnost Boží jest láska. „Bůh je láska a v tom
se ukázala na nás láska Boží, že Bůh poslal Syna
svého jednorozeného na svět, abychom živi byli
skrze něho.“ (I Jan 4, 8-10.)Bůh zjevil lidem svo
ji dokonalost 'v lidské přirozenosti svého Syna.
Apoštolům pravil Kristus: „Já jsem cesta a
pravda a život; nikdo nepřichází k Otci leč jen
skrze mne. Kdybyste byli poznali mne, byli by—
ste poznali i Otce mého; a od této chvíle pozná
váte ho, ba viděli jste jej.“ Di jemu Filip: „Pane,
ukaž nám Otce a dostačí nám.“ J ežiš řekl jim:
„Tak (dlouhý čas jsems vámi a nepoznali jste
mne, Filipe? Kdo vidí mne, vidí i Otce. Kterak
ty pravíš: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já v Otci
a Otec ve mně jest? Slova, která já mluvím vám,
nemluvím sám od sebe, ale Otce, který zůstává
ve mně, činí ty skutky.“ (Ja-n 14, 5-10.)
Jakožto jednorozený Syn Boží jest Kristus do
konalým obrazem Božím. Proto ho nazývá svatý
Pavel „výbleskem slávy a výrazem podstaty Bo—
ži“. \(Žid. 1, 3.) A jelikož podle svatého Tomáše
3.

vše nedokonalé jest jakousi účastí v dokonalém
(omneimperfectum est quaedam participatio per-'
fecti - S. Th. 1, q 93 a 4), jest patrno, že člověk
jako nedokonalý obraz Boží se může Bohu připo—
dobniti jen v Kristu a skrze Krista, jenž jest do
konalým obrazem Božím. A tak nejvyšším cílem
křesťanskémravnosti jest napodobiti Krista.
2. Kristus učitel.

Učení Kristovo jest možno shmoutí v jediné
slovo: láska. „Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého a z celé duše své a z Celé
mysli své. To jest největší a první přikázání;
Druhé pak jest podobné jemu: Milovati budeš
bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou
přikázáních záleží celý zákon i proroci“ (Mat.
22,37-40.)Boha nazývá Kristus Otcem nebeským.
J e-li Bůh náš Otec, jsme my lidé jakožto dítky“
jeho bratři a sestry a také tak navzájem se k.so
bě máme chovati. „Toto jest přikázání mé, aby-
ste se milovali vespolek, jako jsem já miloval
vás.“ (Jan 15, 12.)

_

'

Žák právem žádá od svého učitele, aby se sám
řídil naukou, kterou hlásá; aby nebylo rozporu
meZi jeho učením a životem, mezi slovem a skut—
kem. Vpředmluvě ke Skutkům apoštolským pra—
ví svatý Lukáš, že knihu svého Evangelia složil
o všech těch věcech, které J ežíš činil a učil od
počátku až do dne, kdy byl vzat do nebe.“(Sk. ap.,
1, l.) Pořad slov není náhodný: nejprve praví: či
nil a pak teprve učil. V životě Ježíše Krista jest
dokonalá shoda mezi učením a životem. Jak učí,
tak činí. V soucitu se sklání nad ranami duše i
těla. Neodpírá prosícím. Uzdravuje slepé, hluché,
němé, kulhavé, malomlocné. Vymítá zlé duchy.
Nad kající-mi hříšníky se slitovává. Mrtvé křísí.
Miluje i protivníky své. Odpouští jim a modlí se
za ne.
Učí—lisvé věrné pokoře, není to ctnost, které

by sám neměl. Stal se člověkem,opustil trůn své
slávy v nebesích, aby vešel na tento svět v po—
době červa lidského svíjejícího se všemi neduhy
a slabostmi. „Sám sebe zmařiv přijal podobu
služebníka“ (Filip. 2, 7.) Činí. A učí: „Vezměte
jho mě na sebe a učte se ode mne, neboť jsem ti—
chý a pokorný srdcem.“ (Mat. 11, 29.)
Učí mímosti a trpělivosti. Ani to nejsou ctno—
sti, kterých by sám neměl. Svatý Petr o něm vy—
znává: „Když mu s-pílali,.nespílal V odvetu, když

trpěl, nehrozil, nýbrž odevzdával se tomu, jenž
soudí spravedlivě.“ (1Petr. 2, 23.) Je tedy možno
věřiti ústům, která takto dovedla mlčeti, když
z nich vychází naučení o trpělivém snášení křivd
a o lásce k těm, kteří pronásledují a nenávidí.
Učí poslušnosti. Z poslušnosti přichází na ten
to svět. V podobě dítěte přichází, aby byl poddán
svým rodičům. (Luk. 2, „51.)Poslušnost jeho ne—

přestává ani tam, kde .má býti .potupeno jeho
božství. Lidská jeho přirozenost se vzpírá pod
stoupiti smrt. Vzpírá se velikou úzkostí a kwa
vým potem. Avšak modlí se: „Nikoliv má, nýbrž
tvá vůle se staň!“ Podle slov svatého Pavla „po—
nížil sebesam-a stav se poslušným až k smrti, a to
k smrti kříže“. (Filip. 2, 8.)
' Sám koná, čemu učí. Sám trpí, co káže trpěti.
Nevybral si ze života jen úsměvy, ale i slzy. Ne
vybral si jen básně, ale i lkání, nejen radosti, ale
i strasti. Není na světě bolesti, o které by se moh—
lo'říci, že on ji nepoznal a nesnášel. Snad je tento
Svět mučírnou - ale jen pro ty, kteří ho nenásle
,dují; jen pro ty, kteří nechtějí slyšeti hlasu jeho:
„Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mat. 11, 28.)
3. Kristus vzor.
Kdyby se někdo tázal, jakou povahu měl Kri—
stus,“ musili bychom říci, že žádnou lidskou po—

vahu. U každého člověka totiž převládají určité
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vlastnosti nad jinými - souhrrn těch převládají-—

cích znaků nazýváme povahou. U Krista se nic
takového nejeví. Lze snad říci, že u něho převlá
dal rozum nad citem nebo cit nad rozumem?
S-hledáváme u něho převahu myšlení nad chvě—
ním srdce & jemností ducha? Zdá se nám *býti
pouhým myslitelem nebo jen mužem činu? S kte-—
rékoliv strany se na něho díváme, hned jsme
ochotni uznvatiten neb onen znak jeho působno
sti za nejvýznačnější vlastnost jeho, ale pozná
váme-li ho dále, vidí-me, že i jiné známky jeho
povahy tak vynikají. Proto je třeba říci, že Kri—
stus nemá povahy, neboť slučuje ve své osobno
sti všecky lidské dokonalosti v nejvyšším stup
ni. Tím si také vysvětlíme, že Kristus nemaje po—
"vahu žádnou jest člověkem ideálním, který mů—
že býti vzorem každému z nás a k němuž se mů—
žeme všichni blížiti -sdůvěrou. Kristus je vzor
pro každý věk i .st-av.Je vzorem dítěti, neboť v
podobě dítěte přišel na tento svět a byl rodičům
svým poddán; je vzorem muži dospělému, neboť
až ve věku zralosti počal veřejně působitiz. jest
vzorem starci, neboť vzal na sebe i mdlobu lid-—
skou a klesal pod tíhou svého kříže; je vzorem
ženě, neboť měl soucit s její křehkostí a osvobo—

dil ji z otroctví muže. Je vzorem dělníku, neboť
se živil prací svých rukou; je vzorem lékaři,"ne-F
boť s láskou se skláněl k trpícím; je vzorem uči
teli, neboť miloval dítky; je vzorem knězi, neboť
se Otci nebeskému obětoval na kříži, přišed hle—_
dat, co bylo zahynulo; je vzorem politiku, neboť
mu bylo líto zástupů; je vzorem umělci, neboť
byl básníkem a mluvíval k lidu v podobenstvích;
je vzorem vědci, neboť hlásal pravdu. K němu
s důvěrou se mohou obraceti trpící, neboť bo—
lesti naše vpravdě nesl, hříšníci, neboť odpouštěl,
umírající, neboť jeho zsinalostí jsme uzdravení.
Svým životem i svou naukou zanechal Kristus
lidstvu příklad pravého humanismu. Otn,vzneše—
ný a_velebný se snížil k nám a stal se bratrem
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naším. V něm se Bůh přibližuje a připodobňuje
člověku. Prožívá lidský život jak my jej prožívá—
me. Zakouší našich radostí i našeho utrpení. Má
lidské sndce jako my. Jest účasten naší slabosti.
Rozumí lidskému srdci. Nemluví k nám za hří—
mání blesků a nenaplňuje hrůzou. Zve sladkým
hlasem lásky nad tichou hladinou jezera Gene“
zaretského pod jasným nebem znějícím zpěvem
skřívánčím. Ne již Hospodin, jehož blízkost u—
smrcuje, ale dobrý Spasitel, jehož blízkost uzdra—
vuje. Ne již nepřístupný vládce nebes, ale učitel
a dokonalý vzor ctností.
Není chmurným nasketoupohrdaj ícím dary pří-=
rody a života. Účastní se svatby V Káně a roz
množuje radost svatebčanů proměněním vody ve
víno, chválí Martu za její umění kuchař-ské.Ve
srovnání se svým předchůdcemJanem, který ne
pil Vína, živil se bylinami 'a žil v samotě pouště,
jeví se dokonce svým odpůrcům jako požívač &
milovník veselé společnosti: „Neboť přišel Jan
ani nejeda “aninepije a říkají: Má zlého duch-a.
Přišel Syn člověka jeda a pije a praví: Hle, člo—
věk 'žr-outa píja-nvína, přítel celníků a hříšníků?
(Mat. 11, 18-19.) Nes—traníse lidu. Nepohrdá zvy

ky a projevy slušnosti, ba vytýká, že se mu jich
nedostalo, když přišel do domu Šimona farízea:
„Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do domu tvého; vo
dy na nohy mé jsi nepodal, tato však slzami smo—
čila nohy mě a utřela je vlasy svými. Políberníjsi
mi nedal, tato však, jak vešla, nepřestala líbati
mé nohy. Olejem jsi nepomazal hlavy mé, tato
však mastí pomaz-ala nohy mě.“ (Lruk. 7, 44-46)

Přijímá pozvání na hostiny pořádané na jeho po
čest. (Luk. 5, 29; 19, 6; Jan 12, 2.) Schvaluje veli

ký výdaj spojený s vylitím nardové mas-ti k je
ho poctě. (Jan 12, 3-8.) Neodívá se rouchem ka—

'jícným ani žebráckým: jeho sukníce jest neseší
vaná, z jedrnoho kusu utkaná, takže katané se
rozhodují losovatí o ni, poněvadž by bylo škoda
ji trhati. (Jan 19, 23-24.) Nežádá od svých učed
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níků, aby se postili, poněvadž jest ženich a oni
svatebníci. „Učedníci Janovi a učedníci farizejští
“posmívali se; i přišli &řekli jemu: Proč učedníci
Janovi a učedníci farizejští se postí, tvoji učed
níci však se nepostí? A J ežíš řekl jim: „Mohou
liž posti'ti se sviatebníci', pokud ženich jest s ni
mi? Dokavad mají ženich-amezi sebou, nemohou
se postiti. Přijdou však dnové, kdy ženich bude
odňat od nich, a tehda postí se v těch dnech.“
.(Mar. 2, 18-207.)Rozesílaje své učedníky přikazu—
je jim, aby jedli &píli, co lidé mají .a jím dají, ne—
boť hoden jest dělník mzdy své. (Luk. 10, 7—8.)

Ježíš miluje přírodu, modlí se na poušti, na hoře,
V zahradě olivové, káže na pahorcích galilej—
ských, na březích jezera Genezaretského, v jeho
podobenstvích se objevují náměty z pozorování
květin, ptáků, osení, révy &stromoví, obrazy ze
života dělníků, rolníků, rybářů, pastýřů, obchod-
níků, celníků, správců a vladařů. Nic lidského
mu není cizí. Má přátele mezi lidmi: Lazara a je
ho sestry Martu a Marii.. Veselí se s veselými,
rmoutí se zarmoucenými. Miluje svůj domov,
svůj kraj, miluje hlavní město své vlasti a milu
je národ, z něhož jako člověk vyšel.
4. Následování Krista.

Křesťanský život není jen uskutečňování ně
jakých pravidel, hesel a zásad nebo jen plnění
určitých při-kázání.Jest to především napodobe
ní živého vzoru, který nám zanechal Bohočlofvěk
- člověk ideální. Křesťan, jak již jméno samo na—
značuje (Christianus - Kristovec), je člověk Kri
Stův, tedy člověk, který se snaží smýšleti, mlu—

viti a jednati jako Kristus - ato ne tak, že by
jaksi jen kopíroval příklad Kristův - to vlastně
ani není možné. Napodobiti Krista znamená mys
liti, mluviti a jednati tak, jak by myslil, mlu—
vil a jednal Kristus .namém místě, v mém stavu,
v mém povolání, v mých poměrech. To je ovšem
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možno jen na základě vnitřního sjednocení du
še s Kristem. Jest rozdíl mezi spojením a sjed
nocením. Jsou-li dva spojení, zůstávají dva.
Jsou-lí však sj ednoceni, nej—soujiž dva, nýbrž je—

den. To však jest možno,jen když jeden zanikne.
Křesťan se musí p-ohřížíti v Krista —vnitřně s
ním srůsti. Tím víc je člověk křesťanem, čím ví
ce v něm mizí nedokonalost lidská a čím více v
něm roste Kristus. Úkolem křesťanského života
našeho jest uskutečň-ovati slovo svatého Jana
Křtitele, jež pronesl o Kristu: „Gn musí růsti,
já pak se menšiti.“ (Jan 3, 30.) Avšak m'enšití se
- i to jest málo lásce tak horoucí, jako byla láska
svatého Pavla. Zaniknouti - toť pravé slovo: „Ži
ji pak již nikoliv já, ale žije ve mně Kristus.“
(Gal. 2, 20.)

.

5. Kristus král.
Když židé obžalovali Ježíše u Piláta, že chtěl
býti králem židovským, tázal se ho vladař: „Te
dy králem jsi ty? J ežíš odpověděl: Ano, já jsem
král. Já jsem se ktomu narodil a proto jsem při
šel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“- (Jan
18, 37.)

Výslovně prohlásil Pán, že není pouhým uči—
telem pr-avdy, nýbrž že jest králem pravdy. Že
Kris-tus jest naším králem a že má moc zákonoi'
dámou, jest článek víry stanovený na sněmu tri
dentském: „Kdo by řekl,že Kristus byl člověčen
stvu dán jako Vykupitel, jemuž má věřiti, a ni—
koliv také jako Zákonodárce, jehož má poslou
cha-ti, budiž .z Církve vyobcován“ .(Sess. 6, c. 21.)
Kristus tedy nepředložil své učení světu po způ—

sobu filosofů, že by nám ponecháno bylo na vůli,
chceme-lí se jeho naukou řiditi nebo ne: učení
jeho jest nám dáno jako zákon, který jsme po
vinni zachovávati pod ztrátou věčné spásy. To
vyplývá ze slov, kterými ustanovil apoštoly hla—
satelí svého učení: „Jdouce do veškerého světa,
9

hlásejte evangelium všemu stvoření: kdo uvěří
a pokřtěn bude, spasen bude, kdo však neuvěří,
bude zavržen.“ (Mar. 16, 15-16.) Jako král prav
dy má Kristus i moc soudní. Moc tuto obdržel od
Otce. „Vždyť Otec nesoudí nikoho, ale veškeren
smid dal Synu.“ (Jan 5, 22.) V den soudný objeví
se Kristus ve své osl'avené přirozenosti lidské,
alby zasedl na soudnou stolici a soudil všechny
lidi, dobré i zlé, spravedlivé i hříšníky. Tehdy
vynese rozsudek nad všemi lidmi a určí každém-il
podle jeho zásluh přiměřenou odměn-uv králov
ství nebeském nebo trest v pekle a tak rozdělí
člověčenstvona dvoje sobě krajně protivné krá
lovství, království nebeské, v němž svatí budou
patřiti na Boha, a království pekelné, v němž
padlí andělé a hříšníci budou na věky trpěti za—
sloužené tresty. Snad o žádné jiné věci nemluvil
Pán s takovou určitostí jako o této svémoci soud
ní. S ní pak souvisí ještě moc jiná, totiž moc vý—
konná: Kristus totiž svůj rozsudek nejen prone—
se, nýbrž i vykoná: „I půjdou tito (hříšníci) do
trápení věčného, spravedliví pak do života věč
ného.“ (Mat. 25, 46.)

Troji moc, kterou si připisuje Pán, totiž moc
zákonodárná, soudní a výkonná, jest obsažena
v moci královské. Neboťkrál panuje nad podda
nými právě tím, že jako nejvyšší zákonodárce
jim dává závazné zákony, jako nejvyšší soudce
rozsuzuje Všechny právní věci svých poddaných
asvou nejvyšší mocí výkonnou trestá jejich skut—
ky platným zákonům se příčíci a odměňuje je
jich skutky s těmito zákony souhlasné.
Svět ovšem neuznává této královské moci Kri'
stovy-.Říká rád, že Kristus byl vznešený nábo
ženský myslitel a ušlechtilý filosof jako na pří
klad Buddha, Sokrates, Plato, Seneca, Marcus
Aurelius a jiní. Svět rád zařazuje Krista mezi 0-
statní myslitele a šlechetné muže a tváři se při
tom, jako by k němu choval neobyčejnou úctu.
Ta úcta je pokrytectvím nejhorším. Je-li Kristus
10

přirovnáván k pouhým lidem, znamená to, že se
k němu smíme chovati jako k těm jiným nábo
ženským Íilosofům, jejichž učením se můžeme.
říditi, když se nám zlíbí, ale také nemusíme.
_
Kristus celý, .nezmenšený a nezkomolený jest
nejen Učitel, ale i Král. Jeho zjev dýše napro—
stou, nadlidskou a nadčasovou svrchovaností. Učí
ne jako zákoníci & farizeové, nýbrž „jako moc
maje“. (Mat. 7, 29.) Stojí nad světem, nepodrof—
ben jinému zákonu :než jest vůle Otcova. Tak-_
mluvíjiž ve-věku dvanácti let řka svým rodičům,
kteří ho po tři dny hledali: „Co jest, že jste mne-_
hledali? Zdaliž jste nevěděli, že já musím býti
V tom, co jest Otce méh-o?“ .(Luk. 2, 49.) Tak od—

povídá své matce, která takřka jako mluvčí lid-_—
ského rodu, jako žena předpověděná V Genesi _

na něho naléhá, aby se již projevil jako Mesiáš a .
učinil zázrak: „Co mně a tobě ženo? Ještě ne—
přišla hodina má.“ (Jan 2, 3.)

Tak, byť pln porozumění pro lidské potřeby &
pln soucitu s lidskou bídou stojí nad čistě pozem-f .;
skými zájmy lidí a odpovídá člověku, který ho_
žádá, aby' domluvil jeho bratru stran dědictví: .
„Člověče, kdo pak mě ustanovil nad vámi-soud—
cem a dělitelem?“ (Luk. 12, 14.)

_,

Na jeho cestě nic nemůže změniti úsudek _lid—
ský: „Komu připodobním pokolení totO? Podob—
no jest chlapcům sedícím na náměstí, kteří vola—
jíce k soudruhům říkají: Pískali jsme vám a ne—

tančili.jste; naříkali jsme a nekvileli jste.“ (Mat.
11, 16-17.) Neplatí pro něho domluvy přátel, od—
porují—livůli Boží. Petru, který se pokouší vy—

mluviti mu myšlenku na smrt, příkře odpovídá:
„Jdi mis očí,satane, neboť nemáš na zřeteli věcí
Božích, nýbrž věci lidské.“ (Mar. 8, 33.) Pilátovi,
který zdůrazňuje svoji moc nad ním, praví: „Ne—
měl €bysnade mnou moci žádné, kdyby ti nebylo.
dáno -shůry.“ (Jan 19, ll.)
.
Ve všech svých vztazích příbuzenských, přá—

telských, národních i občanských jeví se Kristus
!l

jako svrchovaný král, jako nes-mlouvavý a Vý
sostný vládce, povznesemý nad Věcilidské, jehož
životní kroky nejsou ničím jiným určovány než
vůlí Otcovou.
Podle toho by bylo i možno odpověděti na o
tázku, čím jest nám Kristus v naší době, Vnašich
poměrech &Vnašem postavení. Podle toho by by
_lomožno i odpověděti na otázku, je-li jeho život
a příklad časový. Odpověď je jasná: je časový
tím, že je nečasový. Čas-ovost totiž znamená při
“způsobení času, přita-kánídobě a jejím zmatkům,
souhlas smělkostí a prázdnotou doby,plutí sprou
dem. A to i za cenu pravdy &mravních zásad.
V tom smyslu musí býti křesťan nečasový, ne
;úplatný, nezviklatelný. Časovost však může ta—
ké znamenati porozumění pro potřeby, problé
my a obtíže určité “dOby.A v tom smyslu musí
býti křesťan časový, plný touhy pomoci bratřím,
"býti jim “světlem a oporou apopříkladu Kristově,
“vždyťpodle 'slov svatého Pavla „nemáme vele
kněze, jenž by nemohl míti soucit s našimi sla

bostmi, nýbrž takového, který byl podobně jako
my zkušen ve všem kromě hříchu.“ (Žid. 4, 15.)

P. Silv. M. Braito

O.P.:

ZÁKLADY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
l. Mně žítž jest Kristus.
Po letech duchovní-ch (kursů vracíme se znovu
k“ základům. Vyměnili se „naši čtenáři. Chceme
Izísk-atinové křesťany pro opravdový křesťanský,
„tojest duchovní život. „Nemůže pak nikdo po
stafviti jiný Základ krom toho, který je již polo
žen, jím-žjest J ežíš Kristus.“ (I. Kor. III.; ll.)
Ve mši sv. modlí se Církev znamenajíc Tělo a

Krev Páně znamením spásy: Skrze něho a s ním
a v něm jest Tobě, Bohu Otci všemohoucímu,
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*

veškerá čest a chvála. Toto je .pak život duchov—
ní, aby naše duše žila především Bohu a jeho.
slávě, mySl i vůle. Ale to nám umožnil J ežíš Kris-—
tus. V111nám nový život, život účasti na svém
synovství. Život, který hledá především Otce,
jeho vůli a jeho slávu.
“
Nový život, o-kterém prohlásil: „Přišel jsem,
aby život měli a aby jej V hejnosti měli—“(J an
X; 10.) Můžeme míti tento nový. život, bude—li
jej On působiti v nás, On, který řekl, že je neje—
nom cesta a pravda, nýbrž i život. Kristus se to—

tiž musí státi'vnitřním principem našeho života..

OnOhonového života, života dětí Božích. Bez to—
hoto vnitřního působení Ježíšova nemohli by—
Chom svůj život vlastní přetvořiti na život Ná—
sledování Páně. Milostí posvěcujicí stává se J ežíš
PřGbývající v nás doma tímto živým principem
našeho nového života. Obětí na kříži zjednal nám_
Spasitel tento nový život. Na křtu sv. jsme byli
všichni životně přivtěleni k PánuýSpasi-tel stal.
se naším životním zdrojem. Byli jsme štípeni na
vinný kmen jeho Božského života. Stali jsme se
ratolestmi, kterými proudí“ účast na Božím živo-—
tě, na svatém synovství dětíBožích. Z tohoto sva—
tého jeho obětovaného Těla udržuje a rozmno—
žuje se tento život dětí Božích, život naší účasti
v Kristově Božím synovství. Proto -je Velebná
Svátost pokrmem života. Nového, nadpřirozené-—
ho života.
Život znamená přece pohyb vnitřním princi—
pem. Kristus semusí státi tímto vnitřním princi—
pem našeho života. Život potřebuje i údobí vzrů—
stu než se stane jakýmsi spočinutím a než začne
sestupovati. Vzrůst unašeho nového života zname——

ná, aby čím dále tím více byl J ežíš výhradněji
principem mého života,-aby čím dále tím více
účinů mého života vycházelo z tohoto životadár—
ného zdroje, abychom došli posléze k vrcholu.
Sv. Pavel vyjadřuje vrchol nového života: Žiji,
ale nežijí už já, nýbrž žije ve mně Kristus.
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Tedy nejprve otevři-tise Ježíši jeho oživující—
'mi zdroji a potom se poctivě snažiti silou tohoto
Pána žijícího ve mně, aby projevy mého života
plynuly stále úplněji, podrobněji &výrazněji z
něho.
Oblecte Pána :našehoJežíše Krista. (Řím XIII;
14.) Oblékati jej denně. Oblékati jej ve svém
smýšlení, ve svých slovech i skutcích, protože na
křtu sv. jsme ho jižzásadně oblekli. (Gal. III; 27.)
To je ono oblečení nového člověka. (Efes IV; 24
a I Thess.- V; &)

Vždyť nám bylo řečeno, že máme J ežiše tak
to oblékati, totiž následovati ve výzvě (nad Jor
dánem: Toto je Syn můj milý, ve kterémse. mi
zalíbilo, jeho poslouchejte! On sám nesčíslné
kráte volá: Pojď za mnou, následuj mne, učte se
ode mne . . . Protože je nejenom životem, nýbrž
cestou vedoucí tento život.“
Musíme býti tedy jak bedliví k působení J eží
šovu v nás, tak také pečliví následovníci jeho. ži—
vota ve svém životě. Nic bez něho, ale všechno
s ním. Nejenom skrze něho, nýbrž také „cum ip
so“. S ním žíti, s ním jíti jeho cestami, jíti za ním
vyjadřuje jinými pouze slovy církevní formuli
liturgickou: 's nim! To je ono jediné potřebné:
Otevříti své nitro působení Kristova života a
Otevříti svůj život příkladu života Kristova. J e—
suitský klasik duchovního života, žák velkého
mystika Bérulla St. Jur praví: „Jest pouze jed
no nade Všech-nonutné, totiž, abyste se spojili s
Ježíšem Kristem-.“ (L'-homme spirituel, II., str.
128-131)

_

Ve svém duchovním dílku: L'union (p. 3.) pra—
ví: „Nejvznešetnějši plán, který měl Bůh s námi
a nejVětší dílo, které vykonal na nebi i na zemi

jest, že v nás vytvořil a vyobrazil svého Syna.“
To je hlavní starostí Církve. Smysl všech ká
zání jest udátnnámpoznat Krista. Vnitřní modlit
ba má nás ponořiti do Krista a spojiti naše okou
šení citu, Vůle i rozumu Pána Ježíše. Svátosti
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mají V nás postaviti a rozmnožiti život Kristův.
Tak v nás pracuje Matka Církev, aby nás zrodila
Kristu, aby v nás zplodil—anový, Kristův život.
Sv. Pavel to vyjádřil vroucí něhou: Synáčkové.,

které znovu rodím tak dlouho, pokud není ve vás
Kristus vytvářen. (Gal. IV., 19.)
. Ježíš je totiž hlava naše. My jsme údy jeho.
Z jeho plnosti jsme všichni obdrželi. On, jako
hlava naše stále nám vlévá svůj nový život, svůj
pohyb a směr svého pohybu k Otci. Všechno
k Otci. Celého člověka a celý jeho život, ze zajetí

úzkoprsé sebelásky - k Otci, k lásce a službě Ot—
cove.

Spasitel chce vnás vyobraziti sebe. Své synov
ství, svou-poslušnost k Otci, On jeho vůli a slávu
vyhledával. Chce v nás vyobraziti své utrpení,
svůj boj s hříchem i své vítězství. On zvítězil nad
hříchem ne v sobě, protože byl bez p_oskvrny,ný
brž zvítězil nad ním v nás. Toto vítězství Páně
nad naší sebeláskou, která je pramenem veške
rého odboje proti Otci a tedy veškerého hříchu,
musíme i my v sobě uskutečňovati krok za kro
kem ve svém životě. Toto byl život Kristův: láska
k Otci, jemuž z lásky dal v poslušnosti i svůj ži
vot. “Abychomi mydali svůj život v poslušnosti
k Bohu křižujíce své tělo a svět is jejich žádost—
mi. Máme aspoň žíti pro Boha, když pro něho ne
můžeme jako Kristus zemříti. A když ve smrti
chceme Ježíše následovati, máme zemříti. aspoň
hříchu, když On zemřel za hřích.
'
Chci vás vésti tímto duchem. Vésti Vás ke Kri
stu Ježíši, jako zdroji nového života a cestě no—
vého života.-Pojďme za svým Mistrem, protože
není snadnější-a' jasnější cesty duchovního živo—
ta nežli J ežíš'- cesta naše a život náš! .

P. Ant. Čala O. P.:

LITURGIE SVÁTOSTI POKÁNÍ1
Liturgie svátostí pokání nebyla vždy tak přes—
ně vymezen-ajako liturgie křtu, biřmování nebo
Eucharistie. Nynější udělování svátosti pokání
se velmi liší od udílení téže svátosti V prvních
stoletích křesťanských. Během staletí se mění
ly obřady svátosti pokání, ale její podstata zů—
stala vždy táž.
I. Dřívější liturgie svátosti pokání.

1. Ustanovení svátosti pokání.
Ustanovení svátosti pokání jest jasně vyjádře
no ve třech tekstech evangelia. Předně Kristus
slibuje Petrovi, že ustanoví svátost pokání: „To
bě dám klíče království nebeského, a cokoli svá
žeš na zemi, bude svázáno i na nebi; a cokoli roz
vážeš na zemi, bude rozvázá—noi na nebi.“ (Mat.
16, 19-20.) Pak slibuje Kristus apoštolům, že bu—

dou účastni moci Petrovy: „Cokoli svážete na
zemi, bude svázáno ina nebi.“ (Mat. 18, 18.) Ko—

nečně po svém zmrtvýchvstání Kristus uskutečf
ňuje, co slíbil: „Kterým odpustíte hříchy, odpou
štějí se jim, a kterým je zadržíte, jsou zadrženy“
(Jan, 20, 23.)

V evangeliu máme tedy výslovnou zprávu o u—
stanovení svátosti pokání; apoštolům a jejich ná
stupcům dána moc odpouštět &zadržovat hříchy.
1 Literatura: F r a n k : Die Bquisziplin der Kirche
von den Apostelzeiten bis zum 7. J ahrh., Mainz 1867. —

P. A. K i r s c h : Zur Geschichte der katholischen Beicht.

Wiirzburg 1902. - V a c a n d a r d : La confession sacra—

mentelle dans I'Eglise primitive. Paris 1903.- G. Gro
m e r: Die Laienbeicht im Mittelalter. Můnchen 1909. —
J. F 0 1t y n o v s k ý : Zpověď v tradici katol. Církve.
Otisk z Časop. kat. duch. Praha 1917.- B. P 0 s c h m a n :
Die abendlándische Kirchenbusse im Ausgang des christ
lichen Altertums. Paderborn 1928.
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Evangelium však nic nepraví, jak mají uskuteč—
ňovati tuto moc, jakého obřadu a jaké formule
mají používat. Poněvadž však mají hříchy nejen
odpouštět, ale i zadržovat, podle disposic kajícní
ků, a poněvadž nejsou vševědou'cí,musejí napřed
poznat jejich chyby, aby mohli pronést spraved—
livý rozsudek; proto napřed musi předcházet vy—
znání hříchů. Jaké byly při tom obřady, není
přesně známo.

2. Svátost pokání v prvních stoletích.

První křesťanskýspis, který pojednává o svá
tosti pokání, je Hermův Pastor (z 2. stol.). Popi—
suje pokání jako cosi výjimečného, jako odpuště
ní, jež se uděluje (pokřtu jen jednou. V prvních
stoletích křesťanských byla Církev velmi přísná,
svátostné rozhřešení nepovolila tak snadno, zvlá—
ště když šlo o některé těžší hříchy, jako odpad
od víry, vražda a pod. Počít-alas tím, že ti, kteří

konali tak dlouhou přípravu ke křtu, budou pak
pevni ve víře a mravech; a chtěla také ukázat, že
křesťan,který nebyl věrný nauce Kristově,nesmí
snadno spoléhat na odpuštění.
Až »dozačátku 4. století svátost pokání byla
nazývá-na druhý-m křtem, nebo „pradným křtem“
(baptismus laboríosus). Pravidelně obsahovala
tři věci: a) vyznání hříchu, vykonané biskuspovi
nebo zplnomocněnému knězi; b) veřejné pokání,
spojené s vyloučením ze mše svaté a ze sv. přijí
mání; c) smíření s Církvi a s Bohem.
Vyznání hříchů se í v prvních stoletích konalo
pravidelně tajně. Někdy však zpovědník pro dob-—
ro kajíc-níka, nebo, aby bylo napra—venoveřejné

pohoršení, radil kajícníku, aby se vyznal veřej
ně. Někdy také kajícník, chtěje se více pokořit,
sám žádal zpovědníka o dovolení, aby se mohl
veřejně vyznat ze svých hříchů. Veřejné vyznání
hříchů však nebylo nikdy přikázáno. Později Lev
Veliký prohlásil, že veřejné vyznání, které bylo
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tehdy obvyklé v Campanii, je „contra apostoli—
cam regulam“ (proti apoštolskému ustanovení).
Udělování svátosti pokání v prvních stoletích
křesťanských se konalo velmi prostě, neboť tato
svátost svou povahou nevyžaduje nějakých ob
řadů a zpovědník mohl svůj rozsudek vyjádřit
jakýmkoliv způsobem. Zdá se, že se při přijímá
ní kajícníka užívalo obřadu vkládání rukou.
3. Veřejné pokání.

Veřejné (kanonické) pokání bylo důsledkem
soukromého vyznání. Duch staré římské liturgie
nezná velkého kanonického pokání, trvajícího
celá desítiletí a spojeného se čtyřicetidenním po
stem, jež bylo zavedeno později u Irů a Francou—
zů; nezná ani známé rozdělení kajícniků na pla
čící, slyšící, ležící a stojící, jež bylo obvyklé ve
východní církvi od 3. století.2
'
Veřejné pokání bývalo ukládáno zvláště za
velmi. těžké a veřejné hříchy, jako odpad od víry„
vraždu, smilstvo, cizoložství.
Kromě veřejného pokání, jež bylo ukládáno
jen za veřejné hříchy, existovalo také soukromé
pokání, jež bylo ukládáno za všechny hříchy.
Za pokání se obyčejně ukládalo tělesné umrt
vování a kajícník byl považován za toho, jenž
ztratilsvé posvěceníasnaží se zase ho nabýt, jed
nalo se s ním jako s katechumenem. Kajícníci
tvořili zvláštní skupinu, jež nesměla býti přitom
na mši svaté.
Velikost pokání určoval biskup nebo penite-n
ciář, později sám zpovědník. Veřejné pokání se
2 „Plačící“ stáli u vchodu do chrámu a tam prosili
o přímluvu vcházející věřící; „slyšící“ směli býti pří
tomni při naučných částech bohoslužeb; „ležící“ přijí
mali po odchodu „slyšících“ klečíce biskupské požehná
ní, udělené vzkládáním rukou; „stojící“ mohli býti pří
tomni při celých bohoslužbách, ale nesměli přistoupit
k sv. přijímání.
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povolovalo toliko jed-nou v životě. Smíření bylo
vyhrazeno biskupovi.
Prvotní přísné pokání bylo pak časemstále ví
ce zmírňováno, ale bylo ukládáno i za jiné těžší
hříchy. Innocenc I. roku 417 nařídil, aby vylou
čení kajícníků z bohoslužeb netrvalo déle než do
Zeleného čtvrtku; těžce nemocným se mohlo u
smíření uspíšit. V 6. století byl v Římě zaveden

zvyk ukládat pokání na začátku postní doby. Po
dle sakramentář'e gela-sián—skéhokajícníci mají

přijít k penitenciářovi, jenž je obleče kajícím
rouchem, posype popelem a modlí se nad nimi.
Někteří pak odejdou do ústraní a konají pokání,
uzavřeni v klášteře. Smíření je vykonáno na Ze—
lený čtvrtek. Kajícníci, provázení já-hnem,muse
jí přijít k biskupovi; jáhen tam za ně prosí o smí
ření. Biskup k nim má promluvu, připustí je ke
mši svaté, kterou slouží za ně, a všichni pak při
ní přistoupí k sv. přijímání.
V pozdějších stoletích konávaly takové veřej
né pokání také mnohé zbožné duše prostě jen ze
zbožnosti. Koncem 11. století veřejné pokání vy
mizelo.
4. Ušní zpověď.

Při ušní zpovědi, jak zaznamenává už Tertu
lián (De poenit. IX.), kajícník poklekl před se
dícího zpověd'níka.
V 8. století (nemáme starších dokladů) kajíc
ník, odloživ hůl, meč a všechny ozdoby, pokorně
přistoupil ke zpovědníkovi, hluboce se před ním
uklonil a odříkával krátkou modlitbu: „Pane,
buď milostiv mně hříšnému.“ Pak jej zpovědník.
posadil proti sobě, rozmlouval 's ním a konal s
ním zpytování svědomí a vybízel jej k polepšení.
Když byl kajícník takto připraven, zpovědníkmu
podle tehdejších předpisů dal několik otázek:
VVÍV
\lva
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těle, v němž nyní žiješ, jednou vstaneš z mrt—
vých a podle svých skutků obdržíš dobro ne—
bo zlo? Chceš těm, kteří se proti tobě provinili,
všech-no odpustit, aby také tobě Bůh odpustil?“
Když kajícník odpověděl na dané otázky a byl
ochoten splrnit i poslední požadavek, pak zpo
vědník od něho přijal vyznání hříchů, které po—
dle „Ordo romanus vulgatus“ začíná slovy: „Vy
znávám se tobě, Pane, Otče nebe i země, a “tobě,
dobrý a nejlaska-vější Ježíši Kriste, zároveň s
Duchem svatým, před tímto oltářem &tvým kcně
zem.“ Potom následovalo podrobné vyznání hří
chů, jež kajícník ukončil prosbou, aby andělé,
svatí i zpovědník mu byli v den soudu svědky
proti ďáblu, že se vyzpovíldal ze všech těchto hří—
c'hů. Nato kajícník s rozpjatýma rukama prosil
0 rozhřešení, pak se vrhl na zem a chvíli zůstal
V'této poloze,načež přijal od zpověd'níkvauložené
pokání a rozhřešení. Když obdržel rozhřešení,
poklekl &žádal zpovědníka, aby mu od Boha vy—
prosil sílu k vykonání uloženého pokání. Na ko
nec se modlil s knězem kající žalmy, verše &del
ší řadu modliteb.
,
Zvyk seděti při zpovědi trval ještě ve'12. sto—
letí; pouze “kartuziáni při zpovědi kleěeli. V ná—
sledujícím století začali tento zvyk napodobovat
i lidé světští. Způsob pokání se měnil, zpovědi
byly častější -akratší. Zvláště když byl velký ná
val akajícníků,musel se zpovědní obřad podlepo'
třeby značně zkrátit. Takový zkrácený obřadu
vá-dí sněm v Nimes 1284. Podle tohoto sněmu
zpovědník po vyznání kajícníkově má říci: „U
kládám ti takovéto pokání za hříchy, které jsi
vyznal“ Pak měl zpovědník položit svou ruku
kajícníkovi na hlavu a říci: „Prominutí, rozhře
šení a odpuštění všech hříchů tvých uděliž ti vše-
fmohoucí Bůh. A já tě rozhřešuji mocí Pána na
šeho Ježíše Krista a :sv.apoštolů Petra a Pavla a
moci úřadu mně svěřeného od těch hříchů, které
jsi vyznal, i od jiných zapomenutých“
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'

Indikativní formule rozhřešení („Ego te absol—
vo“) byla ve 13.století už všeobecná, jak lze do
kázat z různých pramenů. V dřívější době pře
vládala deprekativní formule rozhřešení. Ale už
v 9. a 10. století se užívalo také absolutní formu—
le. Teprve sněm tridentský prohlásil za formu
svátosti pokání slova: „Ego te absolvo a peccatis
tui-S“ atd.3

P. Mag. M. Habáň

(Pokračování)

O. P.:

ZE VŠECH SIL SVÝCH
V duchoVním životě je známý princip, že mi
lost Boží neničí přirozenost lidskou a její přiro
zený řád, nýbrž jí zdokonaluje. Z toho plyne, že
Vše, co je přirozeně krásné a co patří k lidskému
životu, co je projevem života a jeho síly, zvláště
po duševní stránce, Všeje milostí zdokonalováno.
Člověk jako celek je zdroj všech lidských proje—
'Vů života, po stránce tělesné i duševní a v duši

z nadpřirozeného zdokonalení a povýšení V ži
votě milosti z toho, co je lidského, co patří člově
ku. Nejideálnější život křesťanský je život plný
vyrovnanosti a souladu, vzniklého z řádu život
ního, k němuž .přírozeností napomáhá milost
'Boží.

Milost Boží nepůsobí mimo člověka, je naště—
jpová-nado duše a schopností lidských. Duše ma—
jící v sobě milost ožirvuje dále lidské tělo a je

zdrojem všech projevů života, ale i tyto projevy
života, zvláště ty, které pocházejí z mysli a ze
svobodné vůle lidské, nabývajívznešenějšího vý—
razu, dokonalejšího rázu jak proto, že pocházejí
že zdroje duše posvěcené milosti, tak proto, že ži—
vot “zmilosti nám ukazuje pravý životní cíl a dá—

vá našim schopnostem možnost jednat nejen už
3 Sess. 14, c. 3.

pouhým lidským způsobem, nýbrž i tak, pokud
je Včlověku podobnOst Boží. Schopnosti naše lid
ské posvěcené milostí mohou ze sebe vydat vznef
šené projevy poznání a lásky k Bohu, velkorysé
projevy naděje a důvěry v Boha, ale i velké
skutky lásky a důvěry v bližního, mohou použí:
vat k velkým činům i ostatní energie život—ní,

které probíhají lidským životem. I zdraví a jeho
síly lze použít posvěceným způsobem z milosti
ne k tomu, aby bylo ničeno, nýbrž pro vyplnění
životního úkolu a povinností.
Živá bytost lidská je pramenem činnosti a pro—
jevů tak mnohonásobných, že si i někdy odporují
navzájem a působí vnitřní zmatek a nejasnost.
Někdy tento vnitřní zmatek se může státi těžším
vnitřním stavem, z něhož vybřednout je pro člo
věka samého velmi nesnadné.
Úkolem těchto pojednání na—depsaných „ze
všech sil svých“ bude probírat jednotlivé život—
ní projevy probíhající lidským nitrem a zařazo—
vat je do pravého životního řádu, aby si člověk
toužící po duchovním životě mohl vystavět v so
bě pevnou a stálou základnu pokoje, klidu, vy?
rovnanosti -a souladu neboli souzvuku životních
jevů a nebyl slepou hříčkou nejasných a proti
chůdných vírů života. Jinými slovy duchovní ži
vot musí mít svůj psychický základ, a to pevný &
ustálený, poznaný a propracovaný, aby se mohlo
na něm budovat dílo milosti Boží.
Civilisace je plna snahy usnadnit lidský život
a jeho projevy. Je v ní dosti snahy i poctivé o to,
aby život lidský měl své nutné podmínky. Přes
všechno je však patrné, že život neproudí tím ra?
dostným a soula-dnýmproudem, jak by si to lidé
přáli. Civilisační práci něco chybí přes všechnu
její horečku na možnosti dát životnímu proudu
celý rozmach. Život lidský se nejen rodí a vyvíjí
podle tělesného organismu, má i svůj duševní
organismus, přeplněný projevy vnitřními, jimiž
probíhá vlastní život lidský. Organický život tě
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lesný je jen jakoby předpoklad k tomu, aby člo—
věk mohl vést a rozvíjet vnitř-ní život duchovní-—
ho organismu.
Ve.styku dvou druhů projevů dvou organismů
někdy na sebe narážejí neuspořádaně projevy ži

vota. Člověk je povinen ve svém vývoji zjednat
si vnitřní so-uzvuk a klid. Zjednávání vnitřního
klidu vyžaduje duševní pěstění. Na duševní pě—
stování sebe i jiných se vynakládá právě v civili—
saci velmi málo péče a proto její práce je jedno—

stranná. První předpoklad duševního zdraví, aby
člověk chápal hodnoty a bohatství Božího života
milosti a jemného působení a inspirací Ducha
sv., je najít si útočiště před rámusem, ruchem“ &
vším neklidem širokým, pokud se projevuje ve
světě zevnějším, ale i před neklidným životem
Vlastním. Mít možnost klidného spočinutí je dů—
ležité pro vývoj osobnosti od dětství, ale zůstává
nutnou podmínkou pro člověka po celý život.

Kdo utíká před chvílemi klidu, nenajde nikdy
možnost otevřít si před duchovním zrakem ne
známé bohatství života duchovního ve spojení
s Bohem, ale v poznání tajemství své duše. Ví—
me ze zkušenosti, jak velkou úlohu má pro život
lidský m0žnost „mít útočiště“, to znamená, mít
možnost někam se uchýlit, mít domov pře-dbou—
řemi a nepohodou. Jedná se o vnitřní domov a
útočiště před únavou duševní, před nadměrným
a rozbouřený—mvlivem okolí a světa, přede vším,

co dovedlo a dovede znovu a znovu rozjitřit lid
ské nitro a z—nepokojit,ať už jsou to vášně a city

nebo pudy a různá chtění a přání nebo nesmírný
klad po předmětech a prostředcích k upokojeni
základní lidské touhy po blaženosti a štěstí.
Člověk potřebuje mít vnitřní útočiště do vnitř—
ní své pracovny, kde si může podle potřeby upra—
vit světlo, zmírnit chlad nebo vedro. Tak jako
vyžaduje těchto věcí přirozeně tělesný organis
mus, tak jich potřebuje i duševní organismus ke
svému vývoji a vzrůstu.
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Duše lid-ská je citlivá n—a
klid &mlčení, zvláště,

dovede-li si je zjednat v celém rozsahu. Mlčení,
uklidnění, mluví k člověku,a nejen mlčení samo
působí, ale v hlubokém klidu, zvláště Vinitřním,
člověk je citlivý na vše, co se týká jeho hlubší
stránky duše, na vše, co má [na sobě podobnost
věčné krásy, je citlivý na dobro, zvláště pokud se
sdílí nesmírným a nezměřitelným způsobem Bo—
žím. Vše, co Bůh vykonal pro člověka od stvoře—
cníaž po posvěcení skrze Krista Vykupitele, je o—

děno září nekonečné dobroty Boží a lásky k člo
věku. Na tuto dob-rotudovede být duše citlivá.
Člověk má od svého mládí velký zájem na
všem, co odhaluje jeho vnitřní tajemství _a ta
jemství života vůbec, kterému se oddává téměř
bez míry. Vnitřní i zevnější možnost klidu po—
máhá odhalovat tajemství duše a jejich tužeb,
odhaluje dosah možnosti, které jsou v tajemném
světě vnitřním. Celý hlučný způsob moderního
vyžití neodhalí člověku svým hnusem a odpo—
rem, který nutně probouzí, tolik hlubokého ta
jemství vnitřního života jako chvilky klidu a
mlčení, do kterého se dovede člověk ponořit. U
navený rozumný tvor se nezotaví v hluku a
zmatku zevnějšího rozptýlení, nýbrž ve vnitřním
útočišti duše, v klidu a tichu, v duši samé, která
je schopna tohoto návratu sam—a
do sebe a uvažo
vat o sobě a svých aspiracích životních a o touze
po Bohu, o svém neklidu mimo Boha. Aby však
klid a útočiště do domova bylo odpočinkem a aby
znamenalo pookřání, je třeba, aby se duše vrá—

tila alespoň tím prvním návratem marnotratné

ho syna k Otci, k Bohu a měla v sobě jeho milost
a jeho přítomnost. Bez tohoto návratu k Bohu
člověk nenajde v sobě než krutý nepokoj svého
svědomí, a vnitřní svět pak nemůže vábit.
Neučiní-li duše žádné kroky pro zjednání své—
ho návratu a tím i nutného klidu, nezbývá než
přátelit se po celý život s nepokojem a než ustá
lit v sobě (kdyby to šlo) názor,'že život je věčný
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nepokoj &že trhat plody života lze jen V horeč
ce svého stálého rozházeného nitra. Tak vzniká
řada lidí toužících po klidu 'a hledajících pokoj,
ale hledají ho V největším rozruchu smyslů &
prostředí, největší únavy. Nepomůže ani odlehlé
místo hor a lesů, nemá-li člověk pokoj Vsobě, ze—

vnější místo ho nedodá. Ba i'tam vnese člověk
svůj neklid, uchýlí—lise tam.

Životní řád klidu vyžaduje předně poznání, že
duše lidská a její organismus život-a má nutný
poměr ke klidu a uspořádání a že je povinností
rozumného tvora pracovat na zjednání klidu u
vnitř v království duše.
Život Boží, jehož se účastníme milostí, před
pokládá v duši přirozenou její disposici ke klidu
&mlčení, v němž se občerstvuje a vyžaduje na
člověku, aby propracoval v sobě do nej jemnějšíc
ho odstínu vnitřní útočiště amlčení, aby jich často
používal, třebas i uprostřed hluku a nepokoje ze
vnější práce a starostí. Možnost vnitřního úto
čiště Vduši .nosíčlověk všude s sebou. Vnitřní sa
mota se nerovná prázdnotě a nudě, a právě proto
předpokládá oživení duše přítomností Boží a je—
ho milostí.
Nechce-li být člověk uzavřený sám do sebe ta
jemstvím neklidu, nezbývá než budovat svou
vnitřní svatyni klidu Vpřítomnosti nejvyšší krá
sy, nejvyšší Lásky a Moudrosti, jíž je Bůh.
Oživení samoty se děje projevy života, které
tryskají v duši v přítomnosti Boží. Je to-obdiv,
je to světlo z víry, touha a naděje a láska k Bo—
hu a k jeho kráse a láska k dobru, je to pravý
oblažující život.
Blažené tajemství klidu je tak přiměřené lid
ské duši, že bez něho není života .a jeho síly ani
přirozeného arni nadpřirozeného, který vštěpuje
do ní Bůh svou milostí.
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Dr. Jan Merell:
LIST SV. PAVLA EFESKÝM
Efes a Církev v Efesu.
Kvetou-cí obchod a z něho plynoucí bohatství
a .přepych, kult Diany Efeské a její nádherný
chrám, to vše Vábilo V Pavlově době nejrůznější
směsici lidí do'Efesu, hlavního města provincie
Asie, nazývaného Pli-niem „Lumen Asiae - Svět
lo Asie“ (H. 'nat. 5, 29).1 Pavel se v této metro
poli Asie zastavil ke krátkému pobytu již při své
druhé apoštolské ces-tě,kdy položil první základy
křesťanské komunity.
'
Při třetí Pavlově cestě se stal Efes střediskem
jeho apoštolské činnosti. Více než dvě léta se zde
sv. Pavel zdržel. První tři měsíce mistem jeho
apoštolátu byla synagoga. Ovoce Pavlovy práce
bylo nepatrné. Pro lhostejnost jedněch a otevře
né nepřátelství druhých přerušil Pavel své spo—
jení se synagogou a obrátil se k pohanům. Denně
promlouval ve škole jakéhosi Tyranna, který mu
snad pronajal .sálvdobě, kdy sám nevyučoval. Po
dvě léta kázal ve škole Tyrannově, a Skutky apo.
štolské podávají jistě toliko nepatrný úsek zpráv
o životě, utrpení a práci Pavlově v Efesu. Prave
děpodobně navštívil Pavel z Efesu i jiná města
Malé Asie, aby tam založil křesťanské obce. J isté
je však, účinek Pavlova kázání - provázeného
četnými zážraky - nezůstal omezen pouze na.
Efes, ale že v celé prokonsulární Asii Pavlovo
hlásání evangelia přinášelo bohatéovoce. Z na
rážek listů ke Korintským možno usuzovati, že
za švého dlouhého efeského pobytu sv. Pavel
trpěl morálně i'fysicky. Židé i pohané mařili je
ho dílo. Jednu příhodu zaznamenal sv. Lukáš.
1 Srv. Chapot, La province romaine proconsulaire
d'Asie, Paris 1904; R. Tonneau, Ephěse au temps de
Saint Paul, Revue biblique 38 (1929)5-34; 321-363.
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Byla asi poslední a nejostřejší. Největší překáž—
kou křesťanství v Efesu byl kult bohyně Arte-—

midy. Artemis, Diana Římanů, byla ochránkyní
města. Efesští milovali její chrám, který byl jed
ním se sedmi divů světa a pro ně symbolem
jejich moci a bohatství. Pavlovo kázání bylo
ovšem silně zahroceno proti jejich modloslužbě a
kultu bohyně a nutně vyVolalo bouři odporu
zvláště u těch, kteří z kultu byli dobře živi. J a—
kýsi Demetrius, Významný činitel cechu umělců.
a řemeslníků, zhotovujících malé schránky a a—
mulety bohyně, tak poštval Efeské proti Pavlo—
vi, že ten se rozhodl město opustit. Když se pak
Chýlila třetí Pavlova cesta ke konci a apoštol jsa.
v Miletu se chystal k plavbě do Palestiny,pozva1
k sobě starší efeské církve, aby se s nimi rozlou—
čil. Byl to dvojemný okamžik, když jim předpově—
děl, že ho v J erusalemě očekávají okovy a sou-že—
ní, že vejdou mezi ně vlci dr-aví, kteří nebudou
šetřit stádce, odporu—čilje Pánu a prosil, aby bdě—
li a chránili neporušené slovo Boží, které jim té—
měř po tři roky hlásal. Dojetí bylo veliké a do—
stoupilo vrcholu v závěrečných slovech apošto—

lových: Stříbra a zlata neb roucha nežádal jsem
od nikoho, jak sami víte; neboť pro »potřebymoje
a pro ty, kteří byli se mnou, sloužili ruce tyto. Ve
všem ukázal jsem vám, že takto se lopotíce, má—
me se ujímati slabý-cha pamatovati na slova Pá
na Ježíše, neboť on'řekl: „Blaženěji jes-t dáti než—
li bráti.“ (Sk. ap. 20, 33-35.) Pohnutí všech bylo

nesmírné. Kněží, muži, děti doprovázeli Pavla až
k přístavu. J ejich bolest vyvrcholila, když se loď
odrážela od přístavu, mizela v dálce a věřící si
znovu připomínali slova apoštolova: „Neuzříte
již tváře mě.“ Snad se ještě sv. Pavel zastavil
v Efesu po první římské vazbě, když zde ustano—
vil biskupem Tita. .

9?

Adresáti listu.
Otázka, komu vlastně list známý pode jménem
List k Efeským, byl adresován, patří k nejtěžším
“vnovozákonní exegesi. Ve všech kánonech novo
zákonních knih, od kánonu Muratoriho (poč. III.
.století) až do kánonu koncilu tridentského, je si—
ce nadpis: List k Efeským, avšak ve vlastním
textu, který je dílem sv. Pavla, tato slova vždy
nejsou. V nejstarších rukopisech2 stojí pouze:
„Pavel, apoštol Ježíše Krista z Vůle Boží, všem
Věřícím a věrným v Kristu J ežíši“ (1, 1).3 Vztah
apoštolův k efeské církvi byl velmi srdečný &
osobní, vždyť dva roky a několik měsíců z-depra

coval, proto tím více překvapuje neosobní ráz
listu. Proti svému z-vyikunení v listu žádných na
rážek na jeho působení V Efesu, žádných poz-dra—

vů a vzkazů jako v ostatních listech ze zajetí.
Proto se zdá pravděpodobnější, že list byl určen
větší skupině maloasijských církví jako encykli
ka, mezi nimiž církev efe'ská zaujímala čelné po—
stavení, anebo tat-o epištola je vlastně epištolou
k Laodicejským, o které se zmiňuje sv. Pavel
v listě ke Kol. 4, 16. Tato druhá domněnka zvláš—
tě u moderních exe-getůnabývá převahy!

Příležitost k napsání listu.

J edna-k pro neosobní charakter listu, jednak
pro přesnou neznalost adresátů nelze s určitostí
říci, co přimělo sv. Pavla k napsání listu. Zdá se,
že epištola, která je spíše abstraktní theologie
ůkýtraktát o mystickém těle Kristově, ani zvlášt—

ní Okolnosti nebyla vyvolána, jako ostatní listy
_“zezajetí (příležitostí k napsání listu ke KolOs

kým byl přehnaný kult andělů, k Filipenským

? Kodex Vatik., Sinaj. ze IV. stol., Papyrus 46 a j.
3 Některé kodexy menšího významu přidávají po slo
vech: všem věřícím v Efesu.
* Meinertz, Vosté, Huby a j.
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zaslané almužny, list k Filomenovi odeslání One-—

sima). Byla to však jistě, jak u všech Pavlových
epištol, jeho apoštolská a pastorální horlivost.
Pavel se dověděl o bludech kristologických, roz—
šiřujících se po 'maloasijských církvích, podle
nichž vykupitelské dílo Kristovo nebylo úplné.
V tichu samoty římského Vězeníse zahloubal do
mystéria vykoupení a našeho spojení s Kristem,
a výsledkem této meditace je krásná epištola
o mystickém těle Kristově a milosti povolání
všech, aby byli spoludědici milostí Kristových.
Obsah listu.

Po úvodním pozdravu (1, 1-2) je epištola jasně
rozdělena v část věroučnou (1, 3 - 3, 21) a z ní
plynoucí část mravoučnou (4, 1 - 6, 20).
Předmětem dogmatické části je spojení křes—

ťanů v Kristu a skrze Krista v jedno mystické
tělo, Církev. Cílem života pak mravního a'všech
mravních předpisů je uskutečňovat a zdokonalo
vat toto mystické spojení.
A) Část dogmatická (1, 3-3, 21).

Mysterium našeho spojeni s Kristem
je uskutečněno v církvi.
1. Spojeni všech v Kristu (1, 3-14).
a) 1, 3-6. - Otec od věčnosti ustanovil naše &—

doptivní synovství a naše spojení -vKristu.
b) 1, 7-12. - Syn Bůh se stal člověkem a vylié
tím krve. za naše hříchy nám toto synovství za—
sloužil.
c) 1, 13-14. - Duch svatý svými dary v nás to—
to synovství působí.
2. Naše spojeni s Kristem uskutečněné v Cir—
kvi (1, 15-2, 22).
a) 1, 15—23.- Nadřaděnost Kristova nade vše—'

mi mocnostmi; Kristu-sje hlavou Církve, která je
jeho tělem a „plností'í
b) Výzva pohanům i židům k účasti na spáse
skrze Krista ve spojení s jeho mystickým tělem.
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3. Poslání Pavlovo: hlásati toto mysterium (3,
1-1 9).

a) 3, 1—13.- Pavlovi se dostalo zvláštní znalosti

tajemství o Kristu. Jemu, nejmenšímu ze všech
věřících, byla dána milost zvěst-ovatimezi poha
ny nevy-stihlébohatství Kristovo a objasnit všem,
kterak bylo uskutečněno tajemství, jež od věků
bylo skryto v Bohu.
b) 3, 14—19.- Apoštolova modlitba, aby věřící

byli posilnění, poznali Kristovu lásku a byli na
plnění ve veškerou plnost Boží.
Popis mystería spojení všech v Kristu uzavírá
apoštol doxologii: Bohu budiž slávavCírkvi, a to
v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky vě
kův. Amen (3, 20-2-1).
B) Část morální (4, 1-6).

Život křesťana musí býti živým vyjád
řením křesťanského dogmatu.
1. Všeobecný charakter křesťanského života

(4,124)

a) 4, 1-16. - Výzva k životu hodnému křesťan—

ského povolání, zvláště k zachování jednoty ve
svazku pokoje.
b) 4, 17-5, 20. - Svatost křesťanského života zá
leží v odložení člověka starého a oblečení nového
stvořeného podle Boha ve spravedlnosti a pravé
svatosti.
2. Povinnosti členů rodiny a společnosti (5,
21-6, 9).

Povinnosti: žen (5, 22-24), mužů (5, 25-33), dí
tek (6,1-3), rodičů (6, 4), otroků .(6, 5-8) a pánů
(6, 9).

3. Ličeni boje duchovního a jeho zbrani (6,
10-20).

E pilo g: Poslání Tychika a Pavl-ovopožehnání
(6, 21-24).

3.0

(Pokračování)

P.Pavel Škrabal O.P.:
ŽALM 24: PÍSEN DAVIDOVA
Bohu patří země &všecko na ní,

pevnina i obyvatelé její.
Neb on ji nad vodstvem založil
a nad proudy zpevnil.

Kdo vystoupí na horu Boží
a předstoupí na jeho svaté místo?
Kdo má čisté ruce a neporušené srdce,
čí mysl k marnosti se nevzpíná,
kdo přísahou neklame.

Požehnání se mu dostane od Boha
a spravedlnosti od Pána, jeho spasitele.
Takové je pokolení hledajících Ho 
kteří dychtí po tváři Boha Jakobova.

Zdvihněte, brány, své hlavy,
prodlužte se, veřeje věkovité,
by projít mohl slavný král!

Kdo je ten slavný král?
Bůh, Silný a Bojovník;
Bůh, Bojovník ve válce.
Zdvihněte, brány, své hlavy,
prodlužte se, veřeje věkovité,
by projít mohl slavný král!

Kdo je ten slavný král?
Bůh zástupů.
To je ten slavný král.

_ Podle nadpisu skladatel žalmu je král David.
Není důvodu ani filologického ani z obsahu,.
že by žalm Davidovi připsán býti nemohl. Okol—
nost, která ho přiměla ke složení žalmu, udává
většina vykla-datelů přenesení archy Boží do J e
rusalema, za Davidova kralování dobytého na J e—
busitech. Otomto slavném přenesení archy dosva
tyně jerusalemské vypravuje sev 2.knize Samue
10věhl. 6.Tuto domněnku neoslabuje ta okolnost,
že žalmista líčí Boha jako slavného bojovníka,
takže by sezdálo,že žalm je spíše píseň bojovníků,
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vracejících se z vítězného boje, v němž jim po—
máhal Bůh, jehož archu měli s sebou. Dostatečně
vysvětlení zmínky Boha—bojovníka možno hle
dati i ve vděčné vzpomínce Davidově na pomoc
Boží při dobývání J erusalema. O brány tohoto
prastarého města jde v žalmu. Zdály se žalmisto—
vi příliš nepatrné ve srovnání se vznešenosti Pá—
na, jehož přítomnost symbolisovala archa s dvě—

ma cheruby. Připustí-li se vztah žalmu k přene
sení archy na horu Sion, pak není nesnadné na—
lézti souvislost mezi první části žalmu, v níž po
zmínce velikosti Boží jsou podány vlastnosti těch„
kteří mohou dlíti v její .přítomnoSti,a která je
spíše rázu didaktického, a částí druhou, která ve
formě dialogu, v němž možno viděti dva nebo tři
chory si odpovídajicí, dramaticky podává až
vstup do města samého. Taková změna tónu
struktury druhé části žalmu je za těchto okolno—
stí přirozená. - V řeckém textu LXX &latinské
Vulgátě je v nadpisu i liturgický přídavek, „prv
ni den po sobotě“, který praví, že žalm byl v
chrámě zpíván druhého dne po sobotě, t. j. v na
ši neděli.
Výklad. Pravda o stvoření země Bohem při-—

vodí myšlenku a přesvědčení o Boží vznešenosti.
A když Bůh zemi stvořil, je to jeho dílo a jeho
vlastnictví. VznešenostBožípak je patrná ve vše-'
mohoucím ko-nu stvoření a udržování země, kte
rou si žalmista podle starých “názorůpředstavuje
na vodách. Pohybliv-ost vodních proudů a pev—
nost země, ty dva kontrasty tak podivuhodné u
vedené v soulad, vnuk-aji mu myšlenku na Vše
mohoucnost Boží.
Tento všemohoucí Bůh prodlévá mezi svým li
dem. Archa Boží s cheruby je vnější symbol této
přítomnosti. Kde ona spočívá, místo je svaté, po
svěcené přítomností Boží. J eji stálé misto bude
již na hoře Sionu, která proto bude horou sva
tou. Pravý ctitel Boží nezůstane lhostejný ke
zvláštní přítomnosti Boží na Sionu. K tak velké
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mu Bohu rnelzese také blížit se všedností a oby
čejností pozemského člověka, a teprve ne s hříš
ností. Proto žalmista připomíná vlastnosti, které
mají zdobit ctitele Božího. Jsou to mravní bez
úhonnost ve skutcích (či-stéruce), V myšlení (ne
porušené srdce) a ve slovech (neklamat bližního
přísahou). Slovo „bližní“ má V textu Vulgáta.
V takovém stavu bezhříšnosti má se ctitel blížit
k Bohu a před ním pro-dlévat, cnebon „není Bůh,
který by miloval nepravost“ (Žalm 5, 5). Jde pro,—
stě k Bohu velikému, který není měně svatý než
veliký.

_

.

K pravým svým ctitelům je Bůh štědrý. Ne
odejdou od něho s prázdnou. Žalmista jim slibu—
je nejprve požehnání, jímž se ctitelům zajišťuje
vše, čeho je třeba k blaženému životu. Požehnání
pak provází dar spravedlnosti, totiž takové vnitř—
ní dokonalosti, aby se v člověku opět ukázala po
dobnost .s Bohem svatým. Vulgáta místo „spra
vedlnost“ má „milosrdenství“, čímž připomíná
snížení se Boha k člověku, když ho svou přízni
zahrnuje. Tím více tu vyniká myšlenka na Boha
spasitele. —Kdo Boha opravdu hledá, žije jako
skutečný ctitel Boží, jak to před tím žalmista
nastínil. Bůh je pro něho pramen vší čestnosti a
blaženosti a proto po něm prahne, po Bohu, o
němž pravil Jakob: „Ačkoliv jsem viděl Boha
tváří v tvář, přece jsem zůstal živ“ (Gn 32, 30).
Druhá část žalmu patří k nejživějším ze žaltá—
ře. Průvod s archou se přiblížil k J eru-salemu a
chystá se vejíti do města. Je ovládá-ndojmy o ve
likosti a vznešenosti Boží. Než při pohledu na

staré brány města zmocňuje se průvodu jakési
zklamání. Odtud ono povzbuzení k branám, aby
se upravily k přijetí tak vznešeného krále, aby
svou velikostí odpovídaly slávě krále. Personifi—
kace bran je ještě větší, když do nich vkládá žal—
mista otázku po králi: „Kdo je ten slavný král?“
Jako by ty Věkovitébrány nemohl již žádný král
svou slávou překvapit: Do úst zástupu pak klade
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žalmi'sta překvapující odpověď: „Bůh silný . . .“
Představa o Bohu silném, který doprovázel ná—
rod vyvolený V jejich bojích proti nepřátelům,
dlouho převládala V myslích Izraelitů. V druhé
odpovědi shrnuje žalmísta vlastnosti Boha silné—
ho a hrdiny ve válce ve slova „Bůh zástupů“, ji—
“mižse nejspíše rozumějí andělé, bojující místo
Boha a na jeho rozkaz. Po této druhé odpovědi

brány jakoby umlkají a Bůh trůnící nad cheruby
archy vchází do města. - Podle překladu LXX a
Vlg výzvy se dostává ne přímo branám, nýbrž
knížatům města: „Zdvihněte, knížata, brány
sve.“

Dodatek. Slova žalmu: „Bohu patří země a
všecko na ní“ cituje sv. Pavel V 1 Kor 10, 26,
když mluví o tom, že křesťané mohou požívat

všech darů zeměs vědomím, že pocházejí od Bo
ha. —V liturgii se užívá žalmu při slavení tajem
ství Ježíše Krista, jemuž patří sláva žalmu pro
veliké dílo vykoupení.
'

ŽIVOT
JAK ČLOVĚK SÁM SEBE UBÍJÍ
Bůh nařídil, že člověk bude po šest dní pracovati &
sedmého dne odpočívat, aby se mohl zamyslit nad sa—
mým sebou a tím se dostal do blízkosti Boží - nejen aby
tělu .a duchu dopřál nutného odpočinku od služeb—
n ý c h prací.
Ale člověk si řekl, že nepotřebuje poslouchat Božích
nařízení, a že si bude dělat, co sám za dobré uzná.
.I Vidíme, jak celý týden se lopotil V kanceláři, nebo
v ordinaci lékařské, za pultem obchodním, nebo V bibli
otéce u knih, na poli, V kuchyni, u necek a při spravo
vání prádla. A V neděli p o k ra č uj e, jako soumar do
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jařma zapřažený, mlátí, spravuje punčochy, prodává
mýdlo, namáčí špinavé prádlo, vyvolává a kopíruje fo
tografie, drhne zem, studuje tlusté knihy,-čte napínavé

romány.A'ni chvíli si neponechává pro se
be, ani chvíli pro Boha.

Hospodyně si usmyslila, právě v neděli vařit nejslo
žitější jídla, nejdražší jídla, právě V neděli spravovat
košile, právě v neděli namáčet prádlo. Slečna, zaměst
naná jako asistentka u lékaře, nemůže jít V neděli do
kostela, jak mi řekla, ačkoliv je „velmi katolická“, ne
má čas!
Drhne totiž chodbu.
Jiná „velmi katolická“ paní přikazuje služce, aby na—
máčela špinavé prádlo - a sama - celé odpoledne spra—
vuje, kde co najde, ačkoliv má tolik času, že by mohla
spravovat celý týden, co by se jí jen zamanulo, třeba

všem roztrhaným dětem v okrese jejich šaty - - - Ale
vynašla si k tomu neděli, aby si lépe „čas ukrátila“.
A její dcera právě v neděli smí číst hloupoučké ro
mánky: „Nemá co dělat, at' se pobaví!“
A její syn právě v neděli musí jezdit na..footballové
zápasy, aby si ukrátil dlouhou chvíli.
Přikázání o svěcení neděle a svátků bylo dáno lidem,
jako se dává záchranný pás tonoucím: mělo je ochránit
p ř e d n i mi s a m ý m i, aby se Vlastní tíhou nepoto—
pili do vody. Ale to se jim nelíbí, oni se chtějí utopit, ne—
mají čas oblékat si záchranný pás, nebo se musejí tro—

chu rozptýlit, než rána smrti na ně dopadne!
Máme se vypřáhnout ze jha běžných prací a 1e s p o ň
jeden jediný den v týdnu. Máme si to tak zařídit, aby
chom alespoň jeden jediný den v týdnu se zbavili svých
všedních starostí a prací. Máme si udělat chvilku sku—
tečně p r o s e b e - pro to, co by nám mělo být nejvyšší,
co by nás mělo povznést, uvolnit od Všech nízkostí, jež
nás obklopují. Proto půjdeme na společenský Výlet a
vycházku a přivstaneme si brzy, neboť vlak brzy od
jíždí - anebo budeme tak dlouho spát, abychom se na to
dobře vyspali a zaspali všechny mše svaté.
Kdosi _mneneúmorně zval neděli co neděli - tu na
oběd, tu na svačinu - tu na vycházku - a nemohl pocho
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pit, co minim v neděli dělat, když odmítám jeho neúnav
ná pozvání.

_

.„Povím vám pravdu, milý pane a paní: nedělám n i c !
A proto nemohu k vám přijít.“
„Zajisté žertujete.“

„Zajisté nežertuji. Divím se ale vám, že chcete hod-it
své paní na krk právě na neděli o jednoho strávníka vi
ce, znemožnit jí tedy, aby šla na mši svatou, ukrást jí
trochu klidu a samoty po obědě, neboť, budeme-li se po
obědě společensky bavit, zajisté nikdo z nás nebude mít
ani trochu pokoje a klidu, ani vy, ani já. Z přátelství
k vám a vaší paní třeba vás ušetřit - a já neztratim své
nicnedělání, které je, věřte, přeskvostným darem' Bo—
žím! Do jakého ticha může člověk zapadnout právě _
v neděli - co všechno uslyšet pro sebe sama —právě
v neděli - i když půjdu jen na jedinou mši svatou, jen
do jediného kostela!
A tohle píši schválně pro ty, kteří se domnívají, že ne
děle jsou proto, aby si zvali kdekoho na návštěvu - ač
koliv na dveřích jejich vily čtu zřetelně velký nápis;
Nevstupujte! Zlý pes! - Marie Štechová.
HANS THOMA': K VEČERU ŽIVOTA

Dr. Kurt Ihlenfeld uveřejnil nedávno pod titulem Der
Meister knihu náboženských konfesí tří velkých du
chů: Ludw. Richtra, Ludw. Kocha a Hanse Thomy. Otis
kujeme vyznání Hanse Thomy, tohoto velikého jihoně—
meckého spisovatele.
'
Hluboko jsem nahlédl do života. Musil jsem silně po
ciťovati jeho moc. *Neboť bych jinak nebyl umělcem,
kdybych nelpěl všemi smysly na životě. Naučil jsem se
znáti Sama sebe, svou vlastní duši a stal jsem se mírným
ke všemu životu a omlouvám vše, co se děje. My ubohé
slabé živoucí bytosti! Ale takový soucit je zároveň také
hlubokou bolestí a zavazuje být dobrý, tak dobrý, jak
to žádá až k hranicím náš Spasitel, až tak, že milujeme
své nepřátele.
Čím více jsem nahlédl do života a do své vlastní duše,
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tím se mi zjevilo významnější a důležitější J ez1sovo
evangelium. V něm je Všechno, Všechny výšiny a Vše
chny propasti a všechna podstata žiVota obsažena a stá
le Vněm nové a nové odhalujeme. Není divu, že bylo ře
čeno: Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.
Jsou to božská slova, ale jsou také tak lidská. Tak čer
.pám stále více útěchy z knihy knih a stává se mi nej
lepším vykladačem Všech životních záhad.
Všechny samoty, ve kterých dlime my lidé, rozplývají
se přece V samotě Boží. Neboť Bůh jest nejvíce sám. On
jest Samojediný a k němu, k jeho samotě, směřují na—
še duše.
Když se za temné zimní noci jen tu a tam objeví hvěz—
dička, může navázati naděje, která nikdy neumírá, za
pnouti svá vlákna na minulé a budoucí, může vystavěti
mosty do věčnosti, V níž je položen Vlastní základ na
šeho byti.
Čím je větší bolest pro nějakou milou bytost, kterou
nám smrt odňala, tím spíše hledáme onu duši tam, kde
Osvobozena ode vší nahodilosti, jest tam, kde jest její
domovina. Ani nejčistší a nejplnější lásce není ušetřena
bolest nejtrpčí, .ale to je právě vůle BOží,aby naše by
tost sestupovala do hlubin, chceme—lipoznati Boží by
tost jako Zjevení, pokud na to stačí ubohá lidská síla.
Tak očekávám s trpělivostí a s Věrou V bud-oucnóst.
I když se cítím slabý, nechť Bůh působí ve mně. Pak jdu
zase do své denní práce. Vánoční světlo je tu i pro truch—
lící. Já vím, že žije můj Vykupitel. Zdává se mi, jako by
se chtěl na mé pozdní stáří snésti slavnostní večerní mír,
v němž bych přešel V klid a světlo věčnosti. Brzo však
hrozí opět temné mocnosti, které chtějí mne pohltit.
J so'u to Vlny života a tak zbývá posléze ubohému člově
ku, aby jen zbožně ruce sepjal a svěřil se důvěryplně mi—
losti Boží.



Celá bída lidská objeví se při každém poctivém vylí—'
čení života. Všichni ji známe. Snažíme se sice vybudo-i

vati kolem této bídy vzdušný přelud, ke kterému se duše
přissaje, jemuž dává jméno, jež ráda nazývá sVým svě-'
tovým názorem.Na to se chytí a na tom se třese a zmítá
ubohá lidská duše. Podivuhodné jest, že se lidé snaží je?—
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den druhému zbořiti jeho vzdušný přelud, kterým si
chce ulehčiti svou životní cestu. Jako by to tak bylo dů—
ležité. My křesťané stavíme na hrob kříž jako tečku za
touto bídou.
_Takse stane ze starého zálesáka lesní bratr, jenž chce
zapadnouti ve velkém tajemstvi přírody. A jeho po—
slední hlas jest jenom děkovný chvalozpěv na živého
Boha, od něhož pochází, jenž řídil jeho kroky a k ně
muž se brzo smí vrátit v radostné naději na jeho věčný
život a milosrdenství. Tak se ukáže bezpodstatným život
i bolest, kterými se trápime a kterým již nerozumíme,
Utíkáme se k Lásce, která rozpíná na kříži své paže
s výkřikem Všeusmiřujicím: Jest dokonáno.
'
SRDCE NEBO ROZUM?

(K. E; J arke před sto lety.)

Ke zlomu let 40-41minulého století se pojí delší pobyt
K. E. J arkeho v papežském městě. K. E. J arke je znám
většinou jen jako právník, státník, politik a publicista
politických novin berlínských za éry Metternichovy. Le
tos byly po prvé uveřejněny některé jeho listy, které
byly teprve objeveny. Z nich je velice dobře patrno, ja
kou roli hrál K. E. J arke v počátečním boji proti libe—
rálním směrům evropským v první polovině minulého
století, a to nejen jako politik, nýbrž jako skutečný the—
olog-laik, jak jej nazývá prof. Ulhorn v Schónere Zu—
kunft, ve svém článku k uveřejnění neznámých dopisů.
K. E. J arke zasáhl do sporů v náboženské oblasti, které
tehdy byly právě tak aktuální, jako mnohdy i ještě dnes.
Spatřoval v racionalismu velké duchovní nebezpečí pro
katolickou víru a Církev. Právem se obával, že vzrůst.
racionalismu a jeho nátlak na katolickou theologii bude
zároveň znamenati potlačení živé tradice a ztrátu schop—
nosti rozlišovat jednotlivé omyly a bludy doby. Církev
sice“odsoudila (r. 1835) učení theologa G. Hermese, po
něvadž u něho se víra nezakládala na autoritě Boží-,
chtěl jí postaviti základ na požadavcích praktického roz
umu, ale J arke viděl, že porůznu jsou katoličtí theologo
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vé nakažení morem racionalismu, že hodnotí katolickou:
tradici s hlediska přiliš úzkého, že se tu vzdávají smýš—
lení příliš abstraktnímu, z čehož vyplývá pro ně důsle—
dek, že nejsou schopni rázného zákroku proti hermenia—
nismu a podobným nebezpečím.
Při svém pobytu v Italii, právě před sto lety, se pře—
svědčil K. E. J arke, jak škodlivé bylo na př. pro Italii
odloučení víry od vědy a jak zhoubný vliv mělo na kul
turní živ-otnároda. Roku 40. píše v jednom listě: „Most
mezi zbožnou naivní vírou a svobodným duchovním
hnutím, inteligencí a věd-ou,nejen že v této zemi nebyl
postaven, ale není na to dosud ani nejskromnější nadě
je.“ Na tomto stavu ovšem nebyl, tak se domníval, bez
viny ani klerus, jenž se spokojoval s prostým konstato
váním, že bez Krista žádná věda není nic, a jestliže'ví—
me, že Kristus byl a je, že je zbytečno věděti něco více.“
A racionalismus, jenž pracoval hodně mezi klerem, nebyl
také s to postaviti tento most, neboť nutně směřoval
k odcírkevnění všeho, k sekularisaci myšlení, ať už by
s tím jeho stoupenci souhlasili nebo nikoliv. Požadavek
racionalismu, aby filosofie uvažovala člověka jen ab—
straktně a nikoliv konkretně, jaký skutečně.je, vede jen
k tomu, „že pouhé, prázdné ,já“ se svým rozumovýmzá—
konem myšlení bude stavěno za první a jedinou jistotu.“
Bůh potom u jeho zástupců vyplývá ze světa, neboť
„přece svět musí mít nějakou příčinu“. J arke správně
viděl, že zde není ani žádná půda pro boj proti herme
sianismu; neboť jestliže mezi Bohem a světem _jetakové
pojítko jenom z nutnosti, že člověk jej musí docela beze
všeho nalézti, jestliže Bůh je jen to' pouhé abstraktum
ze světa, co nám brání, abychom chápali Boha jako ema
naci světa, nebo abychom se octli na půdě Hegelova
pantheismu? Důkaz, který začíná pochybnosti a který
nezná jinou autoritu než vlastní rozum, nikdy nedojde
k pojmu živého Boha, nýbrž nanejvýš jen k zbožnění
lidského ducha, což jest absolutní racionalismus, anebo
se octneme u zbožnění přírody a jsme absolutními pan
theisty. J arke neodmítal zcela důkazy o jsoucnosti Boží,
věděl o jejich „velké a nepostradatelné ceně“, ale byl
zásadně proti tomu, aby se o víře uvažovalo jenom jako
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o úkonu rozumovém & aby při nich nebylo přihlíženo
vůbec k'zjevení, tradici .avíře. Ve víře musí hrát velkou
úlohu milost a vůle, ty musejí být nejprve a především
zdůrazňovány proti rozumu. Jen tak bude možno zdolati
racionalismus uvnitř Církve, V církevní theologii. A v to
také pevně věřil. Počátek tohoto vítězství viděl v Římě
a v hluboké víře lidových vrstev. Velmi naň působilo
v tom směru setkání s památkami prvotní Církve, s pa—'
mátkami na pronásledování. Hluboce jej dojaly projevy“
jejich živé víry. V jednom dopise z cesty z Italie píše
o římských památkách: „Jestliže se díváme na Řím oči
ma absolutního rozumu, ocitneme se tam, co vyjadřuje
ono římské přísloví: Roma veduta, fede perduta. (Rím
spatřil, víru ztratil.) Jestliže však naším východiskem
bude víra, láska, t. j. poslušnost a naděje, že Bůh nemů-'
že opustiti Církev, pak bude věc vypadat jinak, a vrátí—
me se odtud posíleni .a znovquozeni ve víře.“
Kdo .se chce tedy dostati ze zajetí tohoto lidského ub'o-i
'hého rozumu, musí začíti také s touto hlubokou, pevnou
vírou a naději. Tak šel také K. E. J arke z toho-tovýcho
diska a jen tak mohl dosáhnouti onoho duševního roz—'
pětí, jež mu přineslo všeobecně uznaný přídomek „theo—
log-'laik“. - ka.
POSLEDNÍ POZDRAV ŽÁKÚM

Počátkem dubna zemřel v Můnsteru profesor“filosofie
tamější university, Petr Wust, jeden z nej duchaplněj ších
a nejplodnějších zástupců křesťanské filosofie přítomné
doby. Je především znám jako spisovatel děl „Vzkříšení
metafysiky“, „Naivita a zbožnost“, „Dialektika ducha“,
„Nejistota a odvaha“. V rámci poutavého líčení západ—
ních duchovních dějin ukazuje, jak ožívá metafysické
myšlení „asnažení v přítomné době. Původní v ovládá
ní myšlenek, pronikavý v kladení otázek i řešení, ná
zorný, umný v utváření řeči, měl stejně velký vliv na
své posluchače jako na čtenáře svých spisů. Při tom byl
především účinek stupňován jeho ušlechtilým, takřka
vzorným lidstvím, které svědčilootom, že nejen myslil,
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ale'také V životě ztělesňoval to, čemu věřil. Na jaře r.
1939učenec onemocněl nevyléčitelnou nemocí, která mu
po celý čas až do jeho smrti působila nevýslovná muka,
která snášel s téměř dojímavým heroismem, Vžívaje se
docela do myšlenky praktického následování Krista. Ti,
kdož věděli .o jeho mukách, živě projevovali mu účast.
Z této účasti jeho posluchačů, kteří se s ním s bolestí
loučili, když opouštěl universitní katedru, vznikla myš
lenka, aby jim napsal něco na rozloučenou. Tak .setěžce
trpící v prosinci r. 1939vzchopil, aby napsal dopis svým
žákům i žačkám. Podáváme zde obsah tohoto dopisu. Je
to dokument opravdu veliké duše, která se před odchoe
dem ze světa utěšuje myšlenkou, že nic velikého na tom
to světě nepřijde na zmar, a že když jisté osobnosti pře
stanou mluvit na této straně, hovoří dále s druhé strany
a dále působí svým duchem. Peter Wust doslovně píše:
„Milí žáci! Již 16. února tohoto roku 1939 po ranni
přednášce jsem se s vámi rozloučil z katedry. Temná
předtucha mi tehdy říkala, že to je naposledy, kdy mi
bylo dovoleno k vám hovořití. Pak nastala těžká utrpe
ní a hluboké temnoty nemoci, kterou mne obdaroval
Bůh. Stalo se Vše, jak se mělo státi podle výchovného
plánu Boží moudrosti a lásky.
V poslední době bylo z kruhů žáků rnnohokráte vy
jádřeno přání, abych jim řekl ještě několik slov na od—
chodnou a naposledy se s nimi rozloučil. Poněvadž však
mé síly již velmi zeslábly, je mi ovšem zatěžko, abych
se vzchopil k takovému „konečnému slovu“. Nemůže to
ho být také mnoho, co se pokusím Vám říci. Ale má toho
být tolik, abyste z toho poznali lásku, která mne s vámi
po devět let spojovala a kterou jsem až do dneška s vá—
mi spojen. Především vám všem děkuji, m-oji milí žáci
&žačky, za ustavičnou věrnost, lásku a oddanost, kterou
jste mne po Všechna ta léta mé učitelské činnosti v Můn
steru obšťastňovali. Budu se snažit, abych vám tuto věr
nost s druhé strany hrobu odplatil, jakmile přestojím
tento zápas.
Dosud tu žiji docela Vadventě, a především musíte Vy,
moji milí žáci a žačky, prositi za mne o sílu a vytrvalost.
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Neboť jsem docela obětí utrpení, jak to Věčný Otec
předurčil. Ale ovšem, shledávám to mnohdy velmi obla—
žujícím, že doba mého adventu tentokráte tak krásně
spadá do všeobecné doby adventu Církve. A také ta
myšlenka mě naplňuje útěchou, že současně prožíváme

nejpronikavějšíetapuvelikého

západního

ad—

v en t u ; hluboké, významné postižení Evropy, aby—
chom si, po nezdaru osvěty, ještě jednou uvědomili pros
té dědictví Betlema: „Et in terra p a x hominibus bonae
voluntatis.“
„Metanoeite“ - to je volání, které od dnů Napoleona
ustavičně hlasitěji zaznívá mezi evropskou inteligencí.
„Metanoeite“ - toto volání se táhne celým 1:9.stoletím &
zesiluje se v 20. století až do hřmění děl obou velkých
Válek. Vždy větším údivem bude člověk naplněn při
pohledu zpět na posledních 150let, když spatří, jak nej

prve několik málo duchů, pak stále širší vrstvy inteli
gence západních zemí počínají si uvědomovat skuteč—
nost, že doba bez Krista nepřinesla onu svobodu, kterou
si od ní tak mnozí slibovali. Jistá nešťastnost počíná se
ohlašovat v rysech této inteligence, a co tato nešťastnost
naznačuje, to je všechno uzavřeno v hlubokých slovech,
která jednou svatý Augustin zjistil z vlastních zkuše—
ností, které razil v „Confessiones“: „Iussisti enim, deus,
ut sibi ipse .sit sua poena omnis inordinatus animus“ 
„O Bože, ty jsi to zařídil tak, že každý nespořádaný
duch bude sám sobě trestem.“ Inteligence západních ze
mi potvrzuje, aniž by to chtěla, v těžkém duševním boji
19. a 20. století, tuto hlubokou, otřásavě hlubokou
myšlenku svatého Augustina. Celé zástupy ztroskotan
ců možno spatřit v Evropě od doby romantiky, a zástu
py této ztroskotané inteligence rostou, čím více se blíží—
me k prahu naší doby. Tito ztroskotanci však všichni
ztroskotávají na problému „Boha a ducha“, ať je to, že
zoufají současně na duchu ina Bohu a tak posléze ztros
kotají na Bohu samém, nebo ať je to, že posléze, když
seznají bezmocnost pozemského ducha, se tak nebo onak
vrhnou do'náruče Boží. Nietzsche může nám posloužiti

jako representant první skupiny, pokud můžeme sledo
vati běh jeho života, Kierkegaard patří k representan-a
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tům skupiny druhé. Není tudíž také náhodou, že právě
p o j e m z t r os k o t á n i ve filosofii přítomnosti hraje
tak velkou roli, a to v těžce prohlédnutelné dvojsmysl
nosti, ve které se tento pojem mezi oběma skupinami
těch, kteří na Bohu nebo V Bohu ztroskotají, tu i tam
odehrává.
'
Jsou to tedy myšlenky adventní, jak Vidíte, které mne
v posledních týdnech, zvláště v dlouhých bezesných no—
cích utrpení, naplňují od základu: myšlenky na advent,
jako na hluboko pronikající „Metanoeite“, která, ode
dnů stárnoucího Goetha, od dnů Hólderlinových a No
valisových a Jindřicha Kleista až do naší doby, až
k Heideggerovi, Jaspersovi a Karlu Barthovi burcuje
duchy, kteří vše hluboce prožívají k velikému obratu
bytí. Adventní myšlenky však prožívám také zde na
svém bolestném loži ve smyslu radosti z naplnění toho,
co v „Metanoeite“ jako předmět poslední touhy je skry—
to. J e to tudíž již tu, moji milí žáci, co všichni tak tou—
žebně hledáme. „Apparuit benignitas et humanitas S a l—
v a t o r i s noštri.“
Jsem ve své nynější době utrpení Bohu zvláště vděčen
za dvě věci: 1. že mi vždy zřetelněji v mém životě ne—

chával poznati pravdu toho, co obk10pujeKrista;

2.

že mi na katedře během těch devíti let, co jsem vyučo
val v Můnsteru, propůjčil velikou milost a sílu, abych
tuto pravdu také veřejně vyznával. V této milosti jsem
se odvážil všeho, a ted' vím: „Non confundar in aeter
num.“ A kdybyste se mne ted' zeptali, dříve než odejdu,
znám—likouzelný klíč, kterým by mohl člověk otevříti
poslední bránu k moudrosti života, pak bych vám odpo
věděl: „Ano.“ A sice není tento kouzelný klíč reflexe,
jak byste snad mohli očekávat od filosofa, nýbrž m o d—
1i t b a. M 0 d l i t b a, chápaná jako poslední oddání se,
činí člověka tichým, dětským, objektivním. Člověk pro
mne roste v míře vždy hlubší do prostoru humanity
(ne humanismu), jak se dovede modlit, pokud je tím
míněno jen řádné modlení se. Modlení značí nejkrajněj
ší „humilitas“ ducha. Veliké věci bytí budou darovány
jen modlícím se duchům. Modlit se však člověk nejlépe
naučí v utrpení . .. Přečtěte si jen, co Seuse v knížce
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o „Božské moudrosti“ (,I. díl, kap. 13.) říká o šlechtě

časného utrpení a o tom, jak souvisí s modlitbou.
Tím bych chtěl skončiti své „závěrečné slovo“. Přeji
Vám všechno dobré V budoucnosti. Zdravím vás ještě
jednou co nejsrdečněji-s dětsky radostným: „Na shle
danou!“

Theodor Haecker:
KRESTANSTVÍ A KULTURA

Úryvek
Pro kontroversi a polemiku existuje velmi užitečná
metoda, jak si zprůhlednit a objasnit něčí názory 0 ja
kýchkoliv otázkách praktické nebo teoretické povahy,
totiž metoda proniknout k zavinutým (implicitním) před
—
pokladům a prvním principům, z nichž dotyčný člověk
vychází - a to často zcela nevědomky, protože tu jde
o věc tak vzácného sebepoznání - a z nichž jeho tvrzení
jsou odvozena a rozvita jako samozřejmé logické dů
sledky, pokud ovšem bere věc vážně a neplácá. Také

tuto metodu nejprve vlastně Newman pozdvihl z praxe
životní, v níž byla přirozeně již odjakživa pěstována,
na stupeň odpovídající jí filosoficky a vědecky, tím že
ji zřetelně osamostatnil a vypracoval, a sám jí s mimo
řádným mistrovstvím použil především ve svých před
náškách „The present position of Catholics in England“.
Později se tato metoda stala ve filosofii a vědě přímo
jakousi ars inventiva, jíž užíval s větším či menším
štěstím každý. Umožnila nepochybně cenné a zajímavé
pohledy: - s její pomocí jsme si ujasnili podstatu Ze
nonovýčh sofismat; po její cestě se ukázalo, že balvan
Kantovy filosofie, který podle zdání, vládnoucího dlou
hou dobu, spočíval v samém transcendentnu a naprosto
mim-o tok dějin, má ve skutečnosti za podklad Newto—
novu matematickou formulaci přírody, která není již
tak historicky nepodmíněna; dále tato metoda ukázala,
že předpokladem anglické asociační psychologie nejsou
Vlastně duševní reality, nýbrž poměry politické a spo
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lečenské, které na ony stavy byly přeneseny; jejími
prostředky odhalil Husserl v klasickém prvním svazku
své knihy „Logische Untersuchungen“ podvod psycho
logismu „&vydobil skutečné logice vstup k myslícím
duchům; a s její podporou, abych skončil, ačkoliv by
se dalo ještě dlouho pokračovat v příkladech právě
z Newmana a samé jeho Mluvnice souhlasu, Scheler
často se zdarem svedl ve své Ethice rozdílné mravní
systémy na určitý původní, bytostně rozdílný poměr je—
jich původců k Bohu & světu. Kdybych tu měl nyní
použití této metody k vysvětlení Newmanova postoje
k logice a k vědě a k ceně jich obou, řekl bych, že
tento postoj má svůj základ v mocném a zdrcujícím

dojmu, který na Newmana udělalo tajemství podstaty

jedincovyduše. Ono individuum

ineffabile,

ona konečná nevyslovitelnost a nepochopitelnost Všeho
jedinečného, nepochopitelnost pro všechny kromě Boha,
„každý člověk musí na věky žít sám pro sebe; nikdo
kromě něho nemůže se ho vlastně dotknout, dotknout
se jeho duše, jeho nesmrtelnosti. Má v sobě nezbada
telnou hlubinu, nekonečnou propast jsoucn.a“, jak to
stojí V jeho kázání 0 „Individualitě duše“ - to jest prá
vě to, co se kryje za jeho nedůvěrou k syllogismům
a logickým pravidlům jako „společné míře“ - a ta se
až příliš snadno mění V nechápavou prostřednost, urá—
žející vznešenější duše - míře společné pro každého du—
cha: - osobní jedinečná zkušenost, kterou snad nemá
každý, aspoň ji nemá V tomto životě. Kdo ji však má,
sotva bude moci zaujmouti V životních otázkách k vě
decké logice jiný vztah než Newman. - Přel. 0. K.
KATOLICKÁ AKCE VE ŠPANĚLSKU

Církevní apoštolát ve Španělsku za posledních šest
měsíců projevil zvýšenou činnost, aby odstranil stále
ještě patrné zhoubné následky občanské války. Mezi
nesčetnými obětmi války padlo také na šest tisíc ve—
doucích “laiků Katolické akce. Před nedávnem byly
schváleny nové stanovy Katolické akce španělské„ &
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byly zároveň uveřejněny. Již z nich je vidět, že se KA
španělská přidržuje svého italského vzoru. Středisko
pro celou zem, jež bylo zřízeno v Madridě, je pod ve
dením duchovního, který byl ustanoven přímo na schůzi
biskupů. Ten má k ruce nejbližší pomocníky laiky,
kteří tvoří jakýsi pracovní výbor. Jsou V něm zastou
pena všechna hlavni čtyři odvětví KA: muži, ženy,
chlapci a dívky. Další střediska jsou v jednotlivých
diecésích, která jsou podobně rozdělena na čtyři oddě
lení, a těm zase podléhají skupiny podle farností. Ihned
bylo započato s výcvikem a školením pro práci v nej
bližší době. Za tím účelem byly pořádány různé kursy,
pravidelně týdenní. Takový týden byl na př. uskuteč
něn v posledním týdnu říjnovém v Madridě. Na tomto
kursu pro duchovní rádce byly zastoupeny všechny
španělské diecése. Vedoucí a řečníci, mezi nimiž jsou
jmenováni také biskup corijský a generální vikář
. madridský Morcillo, ukázali zejména na účelnost rozdě
lení na čtyři skupiny a pak se obírali způsobem práce
jednotlivých středisk. Na konci zdařilého kursu pro
mluvil apoštolský nuncius msgre Cicogniani, který pou
kázal zvláště na to, že prolitá krev mučedníků katolic—
kého Španělska jim ukládá povinnost, aby pracovali ze
všech sil o náboženské znovuzrození svého národa. Té
měř současně s tímto kursem pro duchovní vedoucí byl
konán také kurs pro dívčí mládež, rovněž v Madridě.
Účastnilo se ho na 600 účastnic, zastoupeno bylo 50
diecésí. Dívky byly podrobně obeznámeny se svou nastá
vající prací v diecésních odděleních, což bylo umožněno
tím, že byly rozděleny na třídy podle krajů. Tak bylo
docíleno dokonalého probrání úkolů KA v širších kru—
zích a při tom zachováván ohled na kraj ové zvláštnosti.
Pro nejbližší dobu bylo stanoveno m. j., že se bude
pokračovati v náborové akci pro konání lidových vá—
nočních her náboženských, které se musí letos rozšířit
na celou zemi. O čilém životě probuzeného katolictví
zejména mezi dívčí mládeží svědčí čísla poslední statis
tiky, která uvádí téměř sto tisíc členek, přes třicet
tisíc aspirantek, 25 tisíc t. zv. Benjaminos a dva tisíce
nejmenších
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členek. —“2k.

SOUDRZNOST, NE KOŘISTNICTVÍ

Proti chybám, které jako nějakým zákonem odvěké
dědičnosti se stejně projevují za stejných okolností, je
vždy znova třeba stavěti věčné pravdy Božího a přiro
zeného zákona. Jedna taková chyba se ukázala pokaždé,
když válečný řád k vůli odolnosti národa přiměřenými
pravidly uspořádal hospodářský život a bděl nad přes
ným prováděním těchto pravidel. Objevilo se u někte
rých kořistnictví. Využívali okamžité potřebnosti svého
spoluobčana, aby se nespravedlivě obohacovali, žádajíce
přemrštěné ceny za věci, které nabízeli. Strážci pořádku
právem vždy stíhali takové vykořisťování; právem, pro—
tože je stíhali právem svědomí a proto právem starosti
o dobro společné, tedy o všechny.
Odůvodnění této mravní zásady nalezneme u sv. To
máše Akvinského v jeho Theologické Summě, kde pra
ví (2. II, 77, l): „Boží zákon nenechá nic bez trestu, co
je proti spravedlnosti.“ Ze takové kořistnictví je proti
spravedlnosti a proto proti svědomí a proto proti zá—
konu _Božímu,ukazuje tamtéž takovým myšlenkovým
postupem:
Vyslovuje Věkovitou sociologickou zásadu: „Co je u
stanoveno pro obecný užitek, nesmí jednomu působiti
větší zatížení než druhému, a proto mezi oběma musí
býti sjednáno dle rovnosti. A proto, jestliže cena pře
sahuje hodnotu Věci,nebo věc jest hodnotnější než ce
na, přestává rovnost spravedlnosti.“
Nás tu zajímá ovšem jen první případ, kdy totiž se
žádá cena, která přesahuje vlastní hodnotu věci. Tato
hodnota může býti měřena věcně nebo osobitě. Věcně
hodnotiti znamená .stanoviti cenu, která odpovídá vnitř—
ní hodnotě věci dle dobových poměrů. 0 hodnocení oso-'
bitém, t. j. ne podle vnitřní užitečnosti Věci samé, nýbrž
podle osobního poměru člověka k věci, které právě tento
člověk v tuto chvíli velmi potřebuje, pravi sv. Tomáš:
„Někdy může někdo nějaké věci velmi potřebovati a zá
roveň druhý utrpí značnou škodu, když mu nyní tu—věc
prodá, protože sám také jí velmi potřebuje. V takovém
případě Spravedlivá cena musí přihlížeti nejen k věci,
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která se prodává, nýbrž i k náhradě škody, kterou pro
dávající utrpí. Kdyby všakbylo prodávanou věcí velmi
pomoženo, ale prodávající by neměl z takového prodeje
pouhým prodejem žádné škody, protože sám tu Věcnyní
nepotřebuje, nesmí za to žádati Větší cenu. Neboť nikdo
nesmí. prodávati nic, co není jeho. Ale tento prospěch
druhého z koupě není prodávajícího, protože ten užitek
není způsoben prodávajícím, nýbrž pouze věcí samou .
Proto z Božího zákona je nedovolené a hřeší se porušo
váním této rovnosti při prodeji.“ Je to skutečná lichva,
kdy také se žádá zaplacení něčeho, co není. A ještě Sv.
Tomáš poznamenává, že toto kořistnictví je neřest z po
hanství. .
Tedy soudržnost. V evangeliu sv. Matouše praví Spa
sitel: „Přinutí-li tě někdo, abys jej provázel cestou na
jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a kdo
si chce od tebe vypůjčiti, od toho se neodvracej.“ Přesně
V tomto duchu evangelia je požadavek soudržnostine
kořistící z potřebnosti druhého. A to nejen soudržnost
křesťanská, nýbrž již soudržnost ryze lidská. Právě ve
smyslu takové soudržnosti“vychovávalo křesťanství již
od samého prvního zakladatele evangelia, soudržnost
přes všechny rozdíly, soudržnost člověka s člověkem,
aby oběma bylo pomoženo, aby oběma bylo dobře. Ta
ková soudržnost vychovává šťastné lidi.
P. Em. Soukup O. P.

PRACOVNA
BLAHOSLAVENÍ TIŠÍ, PROTOŽE BUDOU
VLADNOUTI ZEMI

Pravými vla-daří,slavnostními vladaři země jsou tiší.
Násilí je pouze zdánlivý prostředek k ovládnutí země.
Násilím můžeš ovládnouti jen hmotu, a lidi žijící více
hmotou a hmotě nežli duchem. Ducha dobývá pře
devším tichost. Tiché, trpělivé dobývání ducha láskou,
vnitřní silou pravdy.
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Ovšem není každá tichost tichosti vítěznou.
Je tichost z nutnosti, protože není za daných okol
ností nic jiného možné. Je tichost ze slabosti, protože
někdo nemůže nebýti tichý. Posléze je tichost ze zba
bělosti, protože se bojí následků rozmachu.
Tichost Kristova není toto Vše a ještě není ticho—
šlápství. I Ježíš dovedl se rozohnit a vzplanouti sva
tým hněvem i žhavým nadšením. Tichost Kristova není
slabostí ani zbabělostí, nýbrž velkou silou dusící, vítězící
v člověku nad slepým hněvem, nad pomstychtivostí,
nad bezuzdným vládychtivým sobectvím. Tichost, kte
rou Kristus blahoslaví, vítězí nad slepou živočišností,
která se slepě řítí vpřed, aby se co nejprudčeji uplatnila.
Kristova nadpřirozená tichost je tichost víry a důvě
ry, že pravda a věc Boží nepotřebuje násilí, že je třeba
jen jídát tiše a klidně žít, pozbavit ji lidského nánosu
zloby, tvrdosti a že pak působí sama bezpečně. Kristova
tichost znamená oprostit pravdu od bouření a kouře a
nechat pravdu žít .a působit samu, zvolna, třeba po
dlouhé časy. Když působí život Boží, pravda Boží jen
jako kvas a sice bez příměsku lidských chyb, jen
v tichosti tajemného působení Božího, dozraje jednou,
nelze říci kdy, ale jistě jednou dozraje tato myšlenka
Boží. Tak zvítězí lidé tiší, kteří se dovedou ztišit se
svou povahou, se svou žízní po úspěších, po vzruchu
a rychlém spádu. - Braito.
KÁZÁNÍ NA HOŘE

Základ křesťanství, hlavní myšlenky Kristovy. Nové,
které přinesl. Základem jsou myšlenky z horského ká
zání, protože o nich řekl J ežíš, že kdo slyší a zachovává
tato slova, staví na skále svůj dům. Kdo je ale slyší a
neplní, staví na písku.
Bez ducha, bez uchopení tohoto ducha Kristova nemá
budova našeho křesťanství pevných základů. Od zá
kladů jimi hýbe Kristus názorem na život. Ježíš znovu
zhodnotil, přehodnotil základy života. Dal Všemu nový
smysl a novou cenu. Lidé oceňují radost, moc, sílu,
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bohatství. Kristus ale proti tomu staví chudobu, prosto
tu srdce, lidskost, touhu „po spravedlnosti jako věc,
která má neijší cenu. 0 to bojovat stojí za to, protože
jiné věci dávají na čas něco, kdežto cestou nového
hodnocení najde člověk Boha. Nenajde ho ale jinak,
než když přestane oceňovat jako nejvyšší to, čemu se
lidé klanějí, po čem sám až dosud žíznil a co nestojí za
to, aby se v tom člověk celý ztratil.
Kázání na hoře je největší převrat v dějinách. Ustrnu—
lým lidem převrací jejich ustálené názory. Zahýbalo
ustátými již kalužinami. Vyvrátilo člověka z jeho osy
a postavilo ho do osy nové. Duch Kristův je v naprostém
protikladu ke „světu“ k tomu, jak lidé běžně usuzují
a oceňují. Ale při tom nejsou to slova slabošská, vycho
vávající ke slabosti, anebo potvrzující slabost, Veliké
síly je třeba k umlčení lidské touhy po pohodlném
lehkém, líbivém, po tom, co slibuje viditelný úspěch.
Je více síly třeba k odpuštění, stáhnout ruku, která
by chtěla pomstít sama křivdu, než k tomu, aby člověk
zlé zlým splácel.
Ale nesmějí také každá ústa hlásati tyto pravdy.
Z některých to zní jako zchytralá vypočítavost. Tak
bývá u některých představených, kteří mají stále
v ústech vůli Boží, pokoru, podřízení se, ale provádějí
tím bohapustý podvod, protože těch svatých slov zne
užívají k maskování své omezenosti a hloupé právě
jako pyšné vládychtivosti. Nechtějí sílu, nýbrž slabost,
takovou, jaká se jim hodí k uskutečnění jejich vla
dařských a velkopanských choutek. Také še nehodí tato
slova do úst lidí malodušných a duchovně přikrčených
a pokřivených, protože z jejich úst znějí slova Kristova
() největší síle jako potvrzení poděšené a poraženecké
povahy. —Braito.

SLUZBA VERÍCÍCH

Kdyby byli jenom slepí, nikdy by se slepci nedozvě
děli ničeho o barvách. Svět plný hluchých lidí neznal
by tónů. Věřící lidé mají být prostředníky a zvěstova
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teli viry. Vira je dána milostí, ale její obsah je sdělován
kázajícími. Svatý Pavel se ptá: jak uvěří, ani-ž by jim
bylo kázáno?
Jak uvěří nevěřící, nebude-li jim kázáno Věrou, sku-'
tečnou ale a živou Věrou věřících? Živá a žitá víra vě
řících jest také jedním z důvodů věřitelnosti svatých
pravd. A není to důvod z nejmenších. Vím ze zkušenosti,
jak se lidé malověrní Opirají o viru silných a jak sla
bost víry hlasatelů jejich dává ztroskotati mnohým
hledačům pravdy.
I to je velký důvod, silný chci říci, důvod věřitel—

nost, životnost, uskutečnitelnost víry v životě, pře
devším v těch, kteří ji hlásají, kteří ji hlasitěji než
druzi vyznávají.
Víš, že máš velmi závažnou a přísnou odpovědnost
za své bratry, odpovědnost skrze svůj život, svůj při—
klad? Dívají se pozorně na tvůj život, zda odpovídá
tVým hlasitým a velkým slovům. Proto řiká Spasitel,
že se nestaví pod kbelec světlo, proto vyzývá nás, aby
'svítilo' naše světlo před lidmi, aby lidé vidouce naše
světlo oslavovali Boha, který dal v nás toto světlo.
Lidé ztratili Boha také proto, že se s ním tak málo
setkali. To bylo ale tvým úkolem, úkolem křesťana
plného Boha, nebo majícího být plný Boha, aby se
v tobě setkal hledající s Bohem. Nezavřel jsi také tím,
žes uzavřel bránu v sobě Bohu, neuzavřel jsi ji také Bo—
hu pro svého bližního? - Braito.
ŽIJE VE MNĚ KRISTUS

Ježíš Kristus jest hlava celého lidstva a především
hlava svých všech těch, kteří se stali dětmi Božími &
kteří žijí či mají žíti z tohoto synovství. Ti všichni, tedy
všichni mají žíti z Ježíše Krista.
Jeho svatý život se musí přelévati v nás. Proto je
nejprve třeba, aby ses otevřel Ježíši, abys jej nechal
v sobě působiti a abys se stále zvedal od svého jenom
života k životu svého mistra, či opět lépe řečeno, abys
se nechal Ježíšem zvedati k jeho životu.
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Jen tak přejde jeho život v tebe, jen tak bude i o tobě
jednou platiti ono slovo Pavlovo, které je ideálem celé
ho křesťanského žívota: Žiji, ale to nežijí více já, nýbrž
žije ve mně Kristus. Víš, jak Ježíš smýšlí, víš, jak
myslil, mluvil a jednal. Víš také, že je všemohoucí láska
a že nebydlí v tobě nečinně. Přebývá V tobě, právě aby
byl tvým životem, aby jeho způsob života přešel do
života tvého. Dále, když přichází k tobě ve svatém pří
jímání, přichází právě jako pokrm života. Prohlásil
o sobě, že je chléb života i to, že je naším životem. Ne
jenom cestou a nejenom pravdou, tedy pravdivou cestou,
nýbrž živou cestou, která ti dá _skutečnýplný život. Tak
tedy přijímaje svého Spasitele, jako dárce života, nové
ho života, božího žívota, tedy i .účasti na božím životě,
životě synů Božích.
Proto hodně prožívej život Ježíše Krista. Soustřeď se
duchovně na tento život. Podle liturgických proměn, ne
bo podle četby evangelia prožíVej celý život božského
Spasitele a ptej se svého života, co mu ještě schází
k 'tomu, aby to byl život Ježíšův, co učiníš, nebo co
necháš Pána v sobě učiniti, aby tvůj život ustoupil
Kristovu životu v tobě. Jinak nikam nedojdeš, jinak
bude tvůj život roztěkaný směry nejrůznějšími a po
kusy nesouvislýmí. Proto bys také nedošel nikam.
Jak žije ve mně Kristus? Co otevřu požehnanému
působení živého Pána ve mně? - Braíto.
PROPASTI MEZI NÁMI

Můžeme žití s lidmi pod jednou střechou a přece si
býti navzájem jako lidé žijící na jiných planetách.
Chodí kolem Sebe, takřka narážejí na sebe, ale chodí
jako v mrákotách vedle sebe. Žáci a učitel, vychova
tel. Mluví k nim jejich mateřštinou, ale nerozuměji
mu, jako by mluvil řečídávno vyhynulých národů. Ne
rozumějí jeho řeči, ani jeho věci. Nevědí, proč se roz
čiluje, co od nich chce a proč vůbec před nimi stojí.
Někdy jsou si tak cizí i bratři a sestry, otec a děti,
manželé mezi sebou. Mile je dělí. Propastí leží mezi
nimi. Nemohou proniknouti k sobě..
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A jindy zase stačí přečísti si několik řádek, stačí
slyšeti několik slov třeba i cizích, těžko srozumitelným
jazykem, stačí přečísti několik stránek knih, zachytit
několik myšlenek a již se rozletí vstříc naše duše. Cítí
duši sesterskou. Rozumí stejnému cíli, rozumí jedné
společné lásce.
To jest Vinculum unitatís, jednotící láska. Tak jako
nás láska spojuje životně s Bohem, tak nás také spojuje
navzájem mezi námi. Jenom ona nám dává porozumět.
Jen ona dává pravá slova na rty učitele. Bez ní jsou
slova jeho cizí a strohá, studená a prázdná. Bez lásky
vyznívají všechna napomínání představených a rodičů
jako skučení nepřátelských vichřic.
Nemám lepšího prostředku dostati se k duším, než se
dáti zapáliti velkou láskou k Bohu, postaviti se cele do
lásky Boží. Láska Boží se dovedla obětovat až na smrt,
dovedla spojiti se se všemi lidmi, se všemi jejich potře
bami, se všemi jejich bědami; jemu nebyla cizí žádná
bolest, lhostejná žádná touha lidská. Kdo se tak vestaví
do tohoto Boha, kdo do něho postaví svůj život, i kdyby
neuměl mnoho a krásně mluviti, jeho hlavní, třeba i je
diné slovo Láska učiní výmluvným jeho mlčení a otřá—
sati se bude smyslem a významem jeho nevýmluvnost.
Jen vnitřní vlastní chudoba jest onou vlastní propastí.
Kdo nemá lásky, nemá totiž nic a tato prázdnota leží
nejtíže mezi lidmi. - Braito.
KRES'Í'AN A JEHO DOBA

Kdy-žnaříkali křesťané doby sv. Augustina, tak jako
naříkají od té doby stále, že ten svět je 'zlý a zkažený,
odpovídal jim sv. Augustin se svrchovanou křesťanskou
moudrosti a přesnosti zároveň Nos tempus sumus. My
jsme doba. A víš, že mám rád svou dobu? Se vším jejím
hledáním, se vší její bídou? Se vším, protože to všechno
je zároveň také mou úlohou.
Bůh tě postavil do této doby tak jak jest. Nemáš
práva vzdychati po jiných časech, po jiných dobách, po
dobách, kdy se nemusil duch tak namáhati a napínati.
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Bylo by smutné, kdyby tě velká doba tvoření, přerodu,
zrání nového světa, rození jeho, kdyby tě zastihla ma
lého. Kdo je malý v této době? Kdo sní o egyptských
hrncích, kdo. nevidí nic duchovnějšího, vyššího ve svém
životě a v životě celého světa, než měkkoučké pohodlíč
ko vyšlapaných hospodářských, sociálních, kulturních
zřízení.

Bůh od tebe chce velký úkol. Důvěřoval ti a postavil
tě do doby velkých přechodů, velkého rození.
Měl bys míti ucho velmi pozorné ke všem záchvěvům
a šelestům, kterými se ohlašuje budoucnost nových
rozletů, nových pokusů o nová řešení. Jen pensista du
chovní vzdychá- po tom, jak to bylo krásné za jeho mlá—
dí-a jak již nikdy tak krásně nebude. Což chceš býti ty,
“křesťan, ty nositel nejna-dějnějších jisker, ty chceš,
nositel věčných dálek a nesmírných možností, ty chceš
býti malicherný jako dítě, které pláče pro hračku,
která mu upadla a rozbila se, když se děcko dostalo do
"shonu pospíchajících lidí?
Měl bys býti vděčný, že můžeš se spolupokoušeti 0 no
vá řešení věčně starých problémů, že můžeš ze svého
křesťanství dáti příspěvek k řešení otázek, které neod—
mítnou žádnou ruku poctivě podávanou k řešení. 
Braito.
NĚMECKÉ VYDÁNÍ SVATÉHO TOMÁŠE

Německé vydání svatého Tomáše, jeden z největších
vědeckých podniků přítomnosti, pokračuje dále. Právě
vyšel 11. svazek díla, které je rozpočítáno na 36 svazků,
a obsahuje Questiones 49. až 70.prvního dílu druhé kní
hy Summy theolo-gicy. Vyšly pod společným názvem
„Základy lidského konání“ (Verlag Anton Pustet, Salz
burg, XX, 694 str., cena 9 RM, v plátně 10 RM), Redak—

tor celého podniku, P. Heinrich Maria Christmann O. P.,
napsal znamenitý úvod o svatém Tomáši jako ethi'kovi;
filosoficko-theologické poznámky se snaží vysvětliti dí
lo především vzdělaným laikům (P. Fridolin Utz O. P.);
podrobný komentář (zpracovaný rovněž P. Utzem) uvádí
hlouběji do díla a ukazuje význam poznání svatého To—
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máše pro filosofii přítomnosti. Znamenitý překlad po
stránce věcné a formální je společnou prací P. Christ
manna a P. Utze; redakci latinského textu, těžkou uče—
neckou práci, obstarali Patres Ansbert Lotter a dr. Theo
Classen; podrobný věcný rejstřík =(P.Lotter) umožňuje
orientaci a hledání.

ZEN
V

_;

Z D'UCHOVNÍHO ŽIVOTA

ANTWEILER ANTON: Grossstadt fiir Christus. Kó—
sel—Pustet, Munchen, 1940, str. 168, 3 Mk. Theologicky

&filosoficky vyzbrojen, přistupuje Antweiler k těžkému
problému velkoměstskému. Jeho vývody jsou tu jasné.
Nesmíme nad velkoměstem dělat kříž, jako by byly _vše
chny námahy předem ztraceny, jako by velkoměsto by—
lo jen hnízdo vší nekázně a volnosti, stejně jako se ne—
smí žádný kněz a laik utěšovati konstatováním, že mo—
derní školství a ostatní výchovné instituce jsou s to do
statečně se postarati o duchovní záchranu lidí žijících
ve velkoměstě. Velká úloha je tu kladena na bedra du
chovních vůdců, kteří nesmějí pokládati velkoměsto za
protikřesťanské, jak ukazuje vhodně autor na srovná—
ní s venkovem, musí přistupovat k velkoměstskému
člověku jako rádce, přítel, který vidí, že hrozí nebezpe
čí duši bližního, musí jednati z 'lásky,_sílené vírou. Smysl
díla je jasný: odstranit předsudky o smyslu velkoměsta,
ale také správně poukázati na nebezpečí a úkoly, které
klade na věřící vůbec a na duchovní zvláště povaha vel
koměstského života.
BACHMANN: Der ewige Ring. Herder, Freiburg, 1940.
Str. 200, cena 4.80 M_k.Již zvláštní zpráva knihy, chápa—

né jako rodinné album, dává knize ráz velmi vhodné
knihy pro snoubenku či novomanžely. Však také je jim
kniha věnována. Celý manželský stav, jeho problémy,

těžkosti, radosti, naděje i obavy jsou křesťansky pro—

brány v dobrých studiích. Kniha je vyzdobena skvělými
reprodukcemi klasických obrazů vztahujících se k man
želství. Kniha poučení, jak se křesťansky dívati na man
želství, kde je křesťanské těžiště velikosti .a krásy a slá
vy í odpovědnosti manželského stavu. Kniha soukromé
četby i materiálu pro stavovská cvičení a kázání.
BEEKING JOSEF: Das Geheimnis der christlichen
Erziehung. Benziger, Einsiedeln, 1940, str. 96, 1.90 RM.
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Správná výchova má své kořeny V mravně náboženské
výchově, která klade požadavky jak na objekt výchovy,
tak na jejího nositele. Je tedy nutno výchovu začítí ve
zdokonalování vychovatelských směrnic. A k tomu smě—
řuje ústřední myšlenka tohoto plného díla. Dítě Boží je
jediným objektem výchovy, z toho .se musí vycházet, &
pak je snadno stanovit i cíl výchovy i její ráz. A je zde
zejména vyzvednouti zaměření ústřední myšlenky, jež
mohutně vúsťuje v myšlenku osobnosti Kristovy, který
je bezprostředním cílem a vlastním východiskem křes—
ťanské výchovy.

*

BEEKING JOSEF: Grundfragen der erzieherischen
Fiihrung. Benziger, Einsiedeln, 1940,str. 96, 1.90RM. J a

ko se věnoval autor v prvním svazku objektu výchovy
a oblasti s tím souvisící, tak v druhém svazku se ob
rací zase k osobnosti vychovatelově a jeho nutným vlast
nostem & předpokladům. Jsou tu vystiženy základní
předpoklady křesťanské výchovy formou stručnou a
přehlednou. Nesmírné služby ovšem může prokázati ne
obvykle bohatý seznam příslušné literatury z poslední
doby, jimž autor uvádí jednotlivé kapitoly.
BONNMA'NNOTTOKAR: Die Schriften des hl. Fran
“ziskus von Assisi. Herder, Freiburg, 1940, 4 RM. Spisy

svatého Františka jsou poměrně málo známé, ačkoliv
z nich se vždy musí vycházeti, jde-li o souvislost s jeho
řádem. Nový překlad, v němž je obsažen i překlad sta
nov pro III. řád, první vůbec, je určen hlavně jako du—
chovní četba pro terciáře, neboť slova velkých svatých
Církve katolické jsou nejlepší stravou pro duše věřících,
potřebují nejméně slov k doprovodu. Působí sama svou
hloubkou, opravdovostí a silou toho, kdo je sám napsal.
Každý z nich bude mít užitek, kdo má nějaký kladný
vztah k velkému vzoru apoštolské chudoby a křesťan
ské lásky k bližnímu.
DILLERSBERGER: Lukas. IH. Das Gnadenjahr des
Herrn in Galiláa. Můller, Salzburg, 1940, str. 200, 3.40
RM. Po výkladu evangelia Matoušova vykládá Dillers
berger sv. Lukáše. Jeho pohledy do hloubek slova Boží
ho nárn otevírají a přibližují nesmírné bohatství du
chovní evangelia. Jeho slova a výklad jsou živé, jsou
jasné a srozumitelné, a přece je to mluva vědce, theolo
ga. Zajímavý je jeho způsob výkladu: Přistupuje k textu
s hlediska srovnávacího. Vychází od téže události popi—
sované u některého z jiných evangelistů a na rozdílu a
odlišnosti, po př. podobnosti a shodnosti ukazuje vnitřní
smysl slov, jež jsou předmětem výkladu. Je to dílo do—
konalé. Jeho četba znamená nesmírné obohacení du—
chovního základu člověka.
FIEDLER: Christliche Opferfeier. Můller-Ars Sacra,
Můnchen, 1940.Str. 120,cena 1.20Mk. Taková praktická,
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milá knížka, vykládající střízlivě, ale přece hluboce,
mešní liturgii. Není to přehnaný symbolismus konkre
tisující symbol a vnucující osobní nápady liturgistů jako
smysl církevní. Dobrá kniha, která podrží své místo ve
dle celé řady ostatních knih o mši svaté, protože zhod—
nocuje správně liturgii pro skutečný život.
GUARDINI: Der Rosenkranz. Werkbund Verlag,
Wůrzburg, 1940.Guardini vydal kdysi krásnou křížovou
cestu a nyní vydává skvělý, pokorný a při tom bohatý
a duchaplný doprovod rozjímacích témat k modlitbě sv.
růžence, jež není mechanickým odříkáváním stejných
modliteb, nýbrž modlitbou rozjímavou. Bude-li to mož
né, vydáme překlad této krásné růžencové příručky.
GUARDINI: Jesus Christus, Sein Bild in den Schrif
ten des Neuen Testamentes. I. Teil. Werkbund Verlag,
Wůrzburg, 1940, str. 90. Tento díl je sebrán z Listů sv.
Pavla. Guardini .se pokusil načrtnouti obraz hluboký,
obraz především duchovní. Guardini dobře vystihuje
hlavně ducha Ježíše Krista, jak se jeví u sv. Pavla, du
cha, jehož lze poměrně snadno přiodíti tělem a pozem
ským životem. Skvěle vystihl velkou myšlenku sv. Pav
la, že Kristus je v nás a my v něm, že toto je celý křes
ťanský život, oblékati tohoto Krista stále dokonaleji.
Od téhož autora uvádíme ještě tři kratší, ale při tom
hluboce ke dni sahající studie Das Harren der Schóp
fung, Im Anfang war das Wort, Die christliche Liebe.
Všechny tři studie jsou Výklady určitých úseků Písma
sv., totiž epištoly svatého Pavla k Římanům 1. ke Kor.
a pak Prolog sv. Jana. Dá .se dlouho a bohatě pro život
meditovat nad těmito listy, které jsou vzorem, jak se
má člověk skláněti nad Písmem svatým, s duchem po
korným, ale také otevřeným -kevnímání.
HAECKER: Co je člověk. Praha, Vyšehrad v knihách
Řádu. 1940,str. 176, cena 32 K. Není pochyby, že správ
ný pohled na člověka dá také správnou orientaci vzta—
hům, jaké mají být mezi lidmi. Moderní doba, doba ana—
lyse rozmělnila pojem člověka, zničila krásnou synthesu
člověka, jak ji vytvořilo křesťanství, zvláště ve středo—
věku, a tím porušila i základ-ní vztahy mezi lidmi. Kni—
ha Haeckrova vrhá ostré světlo na současné postavení
člověka v dění světovém právě tím, že ukazuje, kde je
třeba hledat nejhlubší pochopení velikosti lidské. J sme
vděčni za tuto knihu, která znamená velmi cenný pří
nos do českého myšlení.
HLOUCH: Matka Boží v řádu spásy a života. Vyšlo
jako 12. svazek Edice Rozsevač v nakl. Velehrad v 010-
mouci, cena 6.50K. Kazatelský talent Hlouchův je dosti
znám, aby stačilo pouhé jméno k doporučení těchto sed
mi kázání mariánských, jež splní své poslání v národě
mariánském.
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KLAUSER J OHANN: Wie die Welt entstand. Benzi
ger, Einsiedeln, 1940,str. 27, 1.15RM. Těžko bychom hle

dali knížku, v níž by bylo stvoření světa vystiženo tak
jasně a při tom tak stručně. Klauser složil toto dílko, se
stavené formou moderní, filmovou, pro mládež, k níž
mluví ústy jednoho z jejího středu, mladého nadšeného
„vědátora“. Dovedl se tu vyrovnat .se všemi nejobvyk
lejšími nevěreckými námitkami a teoriemi, zůstat na
půdě věrohodnosti Písma a ukázat, že přírodu přece jen
„můžeme spíše popisovat než vysvětlov.at“, &že vše, co
je na světě, musí nám svědčit předně o moci Boží a
mluvit jeho moudrosti a lásce.
KUBEŠ: Sbírka homiletických příkladů. Nakl. Vele
hrad v “Olomouci, str. 348, cena 40 K. Příklady táhnou.
To je zkušenost stará a vždy nová, zkušenost, která ve
dla autora k tomu, aby sebral nova et vetera v tomto
ohledu a podal kazatelům a řečníkům jako nepřeberný
pramen. První díl těchto příkladů se týká otázek víry a
všeho, co souvisí se slovem víra a náboženství. Vedle
příkladů podává autor také „řaduobrazů o jednotlivých
předmětech, jichž může řečník s prospěchem použít.
-Množství materiálu dává každému možnost vyhledat si,
co odpovídá jeho vkusu a potřebě.
Příprava bohoslužby je velmi vhodná příručka pro
všechny, kdo mají co dělat .se sakristii nebo nějakým
způsobem posloužit knězi ať při mši svaté nebo při udě
lování svátostí. Knížku vydalo nakl. Vyšehrad v Praze.
Stojí 3 K.
RYNEŠ: Vyhnanství Bohuslava Balbína. Praha, Vy
šehrad, 1940.str. 80, cena 25 K. Studie Rynešova je skvě
lým historickým příspěvkem k životu B. Balbína. Autor
prostudoval nejeden dosud neznámý historický doku
ment a osvětlil zvláště onu dobu života Balbínova, o kte
ré bylo více dohadů než jistoty, dobu jeho pobytu v Kla
tovech.
SCHERER ROBERT: Christliche Weltverantwortung.
Herder, Freiburg, 1940, str. 208, 3.20 RM. Bylo by omy—

lem se domnívati, že smysl lidského života jest hledati
v naprosté odlou—čenostiod světa, jak někdy tvrdí fa
lešná existenční filosofie. Robert Scherer v tomto svém
díle jasně dovozuje, že člověk byl postaven právě a jen.,
na tento svět, a na něm má žít, nemá před ním utíkat,
zde v tomto světě má naplnit svůj úkol v řádu vyšším,
uskutečnit v sobě a ve světě Krista, býti a státi zde a
zároveň ukázati, že nejsme odtud, nýbrž tam „shora“
posláni, abychom zde naplnili své poslání a pak teprve
odešli vzíti odměnu. Problematika dnešní existenční fi—
losofie je tu jasně ozářena vlastními myšlenkami, opi
rajícími se o základ theologický, nechce ovšem posky—
tovati snad nějakou orientaci v současném filosofickém
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proudění, nýbrž je zaměřena přímo ke skutečnosti den—
ního života.
SCHULZ ALFONS: Biblisches Lesebuch. Fr. Pustet,
Regensburg, 1940, str. 375, 5.20, 6.20 RM. Vratislavský

profesor Schulz předkládá zde ve Vlastním překladu vý
bor ze Starého zákona, v němž zachycuje vztah člověka
k Bohu, věčnému Stvořiteli světa. Je třeba se zaposlou
chat do slov Písma, neboť v nich k nám mluví Duch sva—
tý, je třeba se do nich dobře zaposlouchati, abychom
rozuměli tomu, co se nám zde říká a co bylo později
znovu jasně řečeno Kristem, apoštoly a Církvi V době
křesťanství, v Novém zákoně. A toto dílo si skutečně
získá naši pozornost, vnitřní pozornost, neboť jeho uspo—
řádání je takové, že nám předvádí slova Písma v měřít—
ku velmi i dobově přiměřeném.
SEVERUS SULPICIUS: Leben des heiligen Martin.
Zeugen des Wortes. Herder,-Freiburg,

1940, 1.20RM. Se—

verus byl současníkem takřka národního světce fran—
couzského sv. Martina, o jehož životě je známo tolik po
věstí a legend, avšak historických zpráv pramálo. Sulpi—
cius znal světce Martina dobře, byl jeho zbožňovatelern,
sv. Martin byl mu vzorem pro křesťanský asketický ži—
vot, a proto také může být životopis, byť ne právě histo—
rickým pramenem, přece jen nejlepším tlumočníkem
vlastností světcových, které měly tak velký vliv v utvá—
ření prvních počátků západního křesťanství. A věrnost
tohoto podání zaručuje právě tato Sulpiciova víra, úcta
a touha po napodobení jeho svatého života.
THEISS KONRAD: Vater und Mutter. Herder, Frei—
burg, 1940, str. 60, 1 RM. U této knížky se musí upozor
niti předně na její praktický ráz. Není v ní nic zbyteč—
ného. Ve zhuštěné formě - skoro by se dalo říci ve zkrat
ce - jsou tu obsaženy hlavní věci, které mají znát kato—
ličtí rodičové, jimž určuje knihu sám autor. Ale měli by
si to vše přečíst především ti, kteří .se připravují k při—
jetí svátosti stavu manželského, aby si plně uvědomili,
co jim tato svátost přináší, čím pro ně je po celý život,
jaké milosti .s sebou přináší, aby mohli zastávat svůj
odpovědný úkol zde na zemi, který jim byl dán od Bo—
ha, jehož zástupcem se tím stávají. A právě tato strán—
ka je tu náležitě zdůrazňována, že rodiče jsou Vlastně
laickými kněžími, oni že jsou prostředníky mezi dětmi
a Bohem.
.TOMMASINI : Il sacrifizio della nuova Legge e i sa
crifizi presso gli Ebrei. Firenze, Manueli, 1940, str. 120,
cena 4.50L. Dílko velmi užitečné, dobré, historické stav
by, vykládající liturgii jejím dějinným vývojem, uka
zující dějinný smysl jednotlivých obřadů a úkonů při
mši svaté. Dobrá zhuštěná příručka liturgická.

TELPL J OHANNES, VON: Der Ackerman aus Bůh
men. Zeugen des Wortes 29. Herder, Freiburg, 1940, 1.20
RM. Toto dílko z konce středověku má k nám nejen ten
Vztah, že vzniklo na území Čech, nejen svou básnicky

vyspělou formou, ale hlavně také svým námětem a ob
sahem. Mezi jinými známými díly z doby čtrnáctého
století, stavěnými formou sporu, vyniká zejména tento
svou hodnotou duchovní, jíž dává-původce mohutný vý
raz po skončení sporu se smrtí, jež mu vzala milovanou

ženu, v rozsudku Božím, jenž 'končí slovy: Člověk je po—
vinen dáti smrti život, zemi tělo, duši Mně; .a konečně
ve velkolepém hymnu na velikost Boží, jenž je zároveň
úchvatnou modlitbou za duši zemřelé. Dílo světského
autora-právníka, písaře žateckého .a později notáře No
vého Města pražského, zapůsobí tím víc svou útěšností,
sbližující nás se“smrtí, která nám ukazuje smysl života,
který se nesmí hledati zde na zemi, nýbrž tam na dru
hém břehu.
TILLMANN: Der Meister Ruft. Eine Laienmoral fůr
gláubige Christen. Důsseldorf, L. Schwann, 1940, str.
402,\cena 6.80 RM. Psali jsme na stránkách Hlubiny už
jednou o velkolepém díle Tillmannově, o jeho dvousvaz
.-kové mravouce, .kterou chápe jako následování Krista.
V tomto svazku zpracoval autor svou mravouku pro lai
ky, zbavil ji vědeckého aparátu, vědecké terminologie,
ale ponechal jí všechnu hloubku. Mravouka není ani
kasuistika, .ani věčné pitvání. hříchů. Mravouka je cesta
k dosažení Boha pomocí lidských skutků. A proto, i když
se musí ukázat, co je v lidských skutcích závadného,
zůstane vždy hlavní povinnost moralisty positivně vésti.
Touto cestou jde Tillmann i ve své mravouce pro laiky
a to je největší přednost jeho knihy, kterou nelze do—
cenit.
'
WIEBEL RICHARD: Die geistige Botschaft roman
tischer Bauplastik. Dr. Schnell & Dr. Steiner, Můnchen,
1940, str. 136, 6.60 RM. Nejen historicky, ale také ryze
umělecky je toto dílo velmi cenné. Ačkoliv se omezuje
na plastiku staveb doby romantické, přece je můžeme
považovati za výbornou školu, jak se dívati na umělec“
ké dílo. Ukazuje nám to Wiebel na Význačných historic
kých stavitelských památkách německé romantiky. Kaž
dá maličkost tu přijde ke svému, každý záhyb tu má
svůj pregnantní význam a účel, umístění, velikost, to
vše dává dílu zvláštní charakteristiku. Ale ani u toho
se nezůstane. Je třeba každé dílo srovnati s jinými toho
druhu, je třeba znáti historii a vývoj umění toho druhu,
je třeba si uvědomiti úsudky, které pronesly o dotyčné
památce povolaní odborníci, zkoumati, jaký vliv měla.
v minulosti a i v přítomnosti, abychom mohli plně zvá
žit její cenu, její duchovní dědictví, jímž mluví takové
dílo k přítomnosti.
60

WINTERSWYL LUDWIG A.: Der Klemensbrief. Zeu
gen des Wortes 27. Herder, Freiburg, 1940, 1.20 RM. Au—

tor dopisu, adresovaného korintské církevní obci, je ne
pochybně třetí papež Církve vůbec, totiž sv. Klement.
Hlavním tématem je tehdejší pobouření korintské cír
kve proti představeným. Ale pro nás je nejdůležitějším
věrné zachycení poměrů V prvotní Církvi, která ještě
měla v živé paměti lidskou osobnost Kristovu a svatých
apoštolů, v něm můžeme jasně pozorovati a zkoumati
prvotní věrouku, hierarchické uspořádání od samého
jejího začátku, její pronásledování. List je dále doku
mentem o misijní cestě sv. Pavla do Hispánie. O jeho
významu a hodnotě svědčí nejlépe ta skutečnost, že
syrští křesťané ji zprvu pokládali za část Písma sv.
Z RÚZNÝCH POLÍ

BENZ: Die deutsche Romantik. Reclam Verlag. Leip
zig, 1940,str. 500.Když jsme vydávali Novalise, s radostí

jsme uchopili tuto důkladnou a odbornou studii. Nebyla
ještě napsána žádná tak nejenom obsažná, nýbrž i do
konalá a přesná studie o německé romantice, která hrá—
la tak důležitou úlohu ve vývoji jak německé, tak také
naší české literatury, která byla silně napájena němec
kou romantikou. Autor probírá jednu postavu roman
tismu německého za druhou a u všech vyzvedá jejich
klady. Líčí jejich život, okolí, ovzduší, ze kterého jed-.
notliví autoři tvořili. Benz zpracoval všechny dosavad—
ní vědecké výsledky. Nebylo opravdu povolanějšího- au

tora než právě heidelberského kulturního historika
Benze. Jest to skutečně životní dílo, které je psáno celou
životní láskou, známou německou vědeckou poctivostí
a důkladností. Dílo se čte samo jako nejnapínavější ro
mán, román celého dějinného úseku, kde hlavní roli
hraje lidský žíznivý duch po kráse.
GROGGEROVÁ PAVLA: Ježíškův kabátek. Spole

čenské podniky, Přerov, 1940, 18 K. Groggerová dovede
k nepoznání spojit příjemné s užitečným. U tohoto dílka
pro děti je pak zvlášť zajímavé, jak se dovede dokonale
vžít do života dětí, jak dovede odstranit všechny rušivé
zásahy světa dospělých lidí, jak nechá k dětem mluvit
zase jen děti, dětskou řečí, jak jim dovede přiblížit je—
jich nejlepšího přítele, božského přítele dítek Ježíše,
který je tu mezi nimi takřka jako jedno z jejich středu
a který přece zůstává pro ně milosrdným učitelem.
Hledání noclehu nejbl. Panny Marie. Adventní ma
riánská pobožnost, jež je pod tímto názvem známa ze
jména v jižních Čechách, je určena pro malý počet osob.
Právě proto byla hodně oblíbena. Nyní ji vydala A.
Wernerová v Č. Budějovicích v 'malé brožurce za 1 K.
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KIRSCHWENG JOHANNES: Trost der Dinge. Her
der, Freiburg, 1940,.str. 276, 3.80 RM. Člověk se nepohy
buje jenom mezi lidmi. Kolem něho je mnoho věcí, ži—
vočichů, předmětů, které jsou také tvory Božími, to vše,

také svědčí o slávě Boží, o jeho tvůrčí všemohoucnosti
slávě a věčnosti. Jestliže lidé nedovedou potěšit v zá—
rmutku, dovedou to tyto prosté věci všedního života,
kniha, pták, zahrada, voda, hvězda. To jsou dárc-ové ú—
těchy, protože svědkové velikosti a slávy věčného Tvůr
ce. K nim se básník ve svých prózách utíká, s nimi zů
stává sám v uzavřenosti od ostatního světa, p-achtícího
se za pomíjejícností tohoto světa. A Kirschweng má sku
tečně veliký dar, aby tyto věci podal formou jedinečně
Vybranou, jemnou, slovem prostým a čistým, odhalují—
cím podstatu a smysl každé věci v jejím nejhlubším
smyslu.
KOSMÁK VÁCLAV: Z kukátek a obrázků. Str. 320,
cena 40 K. Z románových obrazů, str. 272, cena 38 K.
Oba svazky uspořádal Miloslav Hýsek, vydal Vyšehrad
v Praze. Není pochyby, že Kosmákovo dílo je a zůstane
vždy živé a že národ z něho bude těžit dnes tak jako
“v době, kdy vycházelo po prvé a' kdy bylo čteno s lač—
ností ducha. Hluboká síla české tradice, láska k rodné
hroudě, obyčeje a zvyky katolického venkova, to vše je
uchováno v Kosmákově dílo s podivuhodnou věrností.
Kosmák je bystrým pozorovatelem života lidu a dovede
vyjádřit své vidění způsobem, který zaujme čtenáře.
Nové vydávání Kosmáka je jistě čin, kterým se zaslou—
žilo nakl. Vyšehrad o národní kulturu.
LÚTZELER HEINRICH: Der Bilderkreis. Herder,
Freiburg. Poslední tři svazky této knižnice, již bychom
nazvali jakousi školou pro pozorování uměleckých děl,
přinesly v sedmém Dítě (Das Kind), v osmém portréty
mladého mužství (Der Jůngling) a v devátém (Das Tier
und der Mensch) zachycení vztahu člověka ke zvířeně
v uměleckých dílech malířských a výtvarných. Každý
svazek této sbírky (dvacet celostránkovýc'h reprodukcí
jednobarevných a pět čtyřbarevných, cena jednoho 'sv.
1.25RM) je skutečným obohacením pro čtenáře. Ukazu
je umělecké dílo nejenom jako zdroj chvilkového požit
ku krásného výtvoru lidského ducha a umění, nýbrž u—
kazuje také na jeho stavbu, na jeho vztah k člověku, a
to k současnému člověku, osvětluje na nich vyšší záko
nitost, která se uplatňuje všude zde na zemi, tedy i v u
měleckém díle.
MALÝ A.: Katolický pohřeb dospělých a. dítek. Kro
páč a Kucharský, Praha, 1940,cena váz. 28 K. Příručka
' má schválení pražského ordinariátu. Vedle církevních
obřadů při pohřbech obsahuje příručka řadu vhodných
modliteb, jež možno podle okolností přidat.
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MILLER A. M.: Der Steigbachsee. Herder, Freiburg,
1940, str. 82, 1.25 RM. Obrázek Millerův z prostředí ko

lem nebetyčných Alp ukazuje, že největším obdarova
telem mládí je právě Boží příroda s několika málo lid
mi, kteří ji oživují. Zde to jsou jenom rodiče, dědeček
a snad nějaký pastýř nebo zatoulaný člověk, po němž
zůstane jen matná vzpomínka dětská, obepínající vše
minulé září pohádkovosti. Nejmladší ratolest Jáckel tu
prochází touto školou výchovy od dětství, naplněného
okouzlujícím vypravováním pohádek dědečka, dětství,
které si zvyká samozřejmé bohabojnosti života, které
se již od samého začátku učí hledati všude, nejspíše
v přírodě, vyšší zákon Boží, velikost .a krásu díla Stvo
řitelova, přes mámivé jínošství až k moudravému a
zdravému mužství, čerpajícímu sílu z těchto zkušenos
tí, získávaných v odloučenosti od klamavého světa, u
prostřed šťastného kruhu rodinného, v prostředí rodin
ného domku, přilepeného na boku jezerovéh'o stavu, je
hož strážcem byl děd i otec.
SBÍRKA Poklady národního umění, vydávaná nakl.
Vyšehrad v Praze, přináší jako další čísla cenné popisy
s obrázkovými přílohami těchto náboženských a národ
ních památek: Klášter Na Františku od dr. J. Blažkové,
Kostel sv. Štěpána a kaple sv. Longina na Novém městě
od dr. J. Plaché-Gollerové, Malostranský hřbitov v K0—
šířích od dr. J. Blažkové a J esuitský kostel v Klatovech
od dr. V. Wagnera. Jednotlivé svazečky jsou po 5 K.
SBÍRKA Pro život, vydávaná nakl. Vyšehrad v Praze,
přináší další svazečky: B. C h u d o b a: Liberalismus
v české výchově. Úvaha zdravá a nanejvýš čas-ová,od
halující všechen jed a jeho prameny v našem národním
životě. - K u t n a r : Obrozenecký nacionalismus. Peka
řův žák podává výsledky svého studia z historie našeho
nacionalismu, zvláště v době národního obrozenectví. 
Haba: Vítězslav Novák. K 'sedmdesátinám předního
českého skladatele dává nakl. Vyšehrad do rukou všech
tuto studii, hodnotící jeho dílo a jeho velký přínos čes
ké hudbě. - Jednotlivé .svazečky, které si jistě zaslouží
pozornosti, stojí 3.60 K.
TIKOVSKÝ-KUBÍČEK—ADAM: Nesem vám noviny,
poslouchejte. Velehrad, Olomouc, 1940, str. 38, 8'K. Sku—
tečně rozkošná hudební hra, dětská opera, která nalez—

ne jistě nadšeného přijetí jak u mládeže, tak u těch,
kdož se jí věnují.
TICHÝ HERBERT: K nejsvětější hoře světa. Svazek
15. „Země a lidé“. Vydala Česká grafická Unie v Praze
v list. 1940.Cena 30 K. Tato kniha s 85 obrazovými pří
lohami (vesměs dobrými fotografiemi) je kořistí auto

rovy cesty po Afganistanu, Tibetu a Indii. Je psána vel
mi živě, s humorem, věcně, ani na chvíli neunaví. Je
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také dobře přeložena J. Vičarem. Rozhodně .stojí za
přečtení.
VERMEULEN: Remi Braem. 1940, str. 240, cena 2.60
RM. Opět jeden flámský spisovatel. Naše překladová li—
teratura zná již řadu flámsko-h-olandských autorů. Ale
německý Herder seznamuje ještě s řadou nových dob
rých autorů, u nás ještě neznámých. Tak vydal před ně
kolika lety Cauwelaerta, a nyní Vermeulenův nový ro—
mán. Román je ze života sezonních flámských dělníků,
chodících do severní Francie na polní práce. Remi o
pouští také domov jako mnozí jiní, aby našel nejenom
chleba, nýbrž i útulek a svobodu. Zklamán cizinou vrací
se do náručí domoviny, aby doma našel, co jinde mu
nikdo nemůže dáti. Syté líčení krajiny, života, dělnic—
kých starostí i radostí venkovského lidu jsou zvláštní
předností tohoto dobrého ruralistického románu z ci
zího prostředí.
VERSCHAEVE: Rubens. Herder, Freiburg, 1940, str.
130 velké osmerky. Umělecký rozbor životního díla Ru—
bensova, jež bylo tolikráte odsuzováno. Autor sám Flám
ukazuje na plnosti, životnosti a bohatství duchovní to
hoto umělce, ukazuje duchovní plnost a oprávněnost
k životu tohoto malého národa, jak píše sám autor v ně
meckém překladu, národ, jenž musil stále v Belgii se
dovolávati svých práv, jež mu byla upírána. Verschaeve
jako sám velký umělec, básník, podává exegesi velkého
životem naplněného mistra. Musíme říci, že dovedl Ru
bense skvěle vysvětliti a přiblížiti v této knize, která je
vyzdobena několika celostránkovými zdařilými ilustra
cemi.
WAGNER G.-MAI R.: Deutsche iiber Land und Meet;
Buchgemeinde, Bonn, 1940, str. 320, 5.80 RM. Objemné
dílo, shrnující jedinečné údaje a studie, bohatě dopro
vázené dokumentárními snímky ze všech takřka koutů
na světě, kde zanechali tyto památky po sobě velcí ces
tovatelé, kolonisátoři a budovatelé kultury mezi národy
vzdálenými i blízkými, kam přišli členové velkého ná—
roda. Západ, Východ, sever i jih má místo, kam dospěl
vliv velké národní kultury německého národa, každá
takřka země má po tom nějakou nehynoucí památku.
Je to tedy dílo stejně informační jako dokumentární.
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ve své účasti na mši svaté ve svých domovech.Kéž je tato
měsíční naše mše svatá svatým pojítkem naší duchovní
rodiny. Modlete se i častěji za své redaktory a ty, kteří
vám píŠl, jako za své duchovní dobrodince, abyste ne
přijímali pouze dobrodiní, nýbrž také se odvděčovali
svými modlitbami.
Rozšiřujte náš tisk. Máte jistě ve svém okolí mnoho
známých, kteří by mohli míti zájem o některý z našich
časopisů. Máme _různéčasopisy pro různé potřeby a zá
liby. Každému můžete některý z nich doporučiti. Po
mozte nám proniknouti tam, kde jsou nám ještě dveře
uzavřeny.

_

Měsíční duchovní obnovy naší revue. Každého měsíce
dojíždí redaktor P. Braito do Prahy a do Brna. Při té
příležitosti slouží mši svatou pro naši duchovní rodinu,
při které má duchovní promluvu. Taková společná mše
svatá v Praze bude dne 12. ledna. Před tím je možnost
ke sv. zpovědi. Podbbně v Brně dne 26. ledna. V Praze
je mše sv. u dominikánů u sv. Jiljí v 8—
hodin, v Brně
v kapli sester dominikánek na Veveří 27 o půl desáté do
poledne. I zde je přede mši sv. možnost ke sv. zpovědi.
P. S.: Vynasnažíme se uspořádati i v Olomouci Vyšší
náboženský kurs, který zde býval před lety a který bý
val dobře navštíven. Víte, asi hlavním. důvodem toho, že
jsme tak nespěchali uspořádati něco podobného v 010—
mouci, jak se děje v přemnohých již našich městech, je
známé přísloví, že není prorok ve své vlasti vzácný.
Studenti. Prosíme studenty, kteří se súčastňují našich
náboženských kursů, aby přivedli sebou další své kole—
gy, aby i druzí mohli se poučiti o náboženských otáz—
kách, kterě právě mladé lidi zajímají. Voláme studenty
dospělejší do akademické sekce III. řádu, protože to je
nejkrásnější způsob shromáždění duchovního pro mla
dou duši. Dostane se vám duchovníhopoučení, vedení a
mnohých milostí. Kdo z vás by potřeboval nějaký náš
časopis a nemá finančních prostředků, nechť se obrátí
na svého profesora náboženství, na jeho doporučení mi
lerádi dáme studentům naše časopisy na rok vždycky
zdarma. Dále upozorňujeme profesory náboženství a
studenty, že jsme vydali krásně vypravenou brožurku
o našem řádě, kterou posíláme studentům gratis. Napiš—
te si o ni všichni studenti, kteří se zajímáte o'náš řád,
kteří byste rádi vstoupili do našeho apoštolského řádu &
nejdříve byste se chtěli o něm poučiti. Rovněž pošleme,
kolik exemplářů bude třeba, profesorům náboženství,
aby mohli naši informační brožuru sami rozdati těm,
o kterých by se domnívali, že by o ni mohli míti zájem.
H. L.: Přála jste si nějaký duchovní kurs pro začáteč
níky. Vaše žádost je oprávněna, protože za těch 15let na
šeho vycházení se několikráte vyměnilo naše čtenářstvo
a proto je třeba opět jednou začíti v duchovním životě
od abecedy."Je to můj kurs o Následování Kristově.

!

Mystika. Nevěřte tomu, že mystika 'chce doplňovati
nějak zjevení a evangelium. Mystika není naopak nic
jiného než právě co nejplodnější život ze zjevení Páně,
snaha o to, abychom oblekli Krista dokonale a abychom
byli co nejúže skrz něho spojeni s Bohem. To je mysti
ka a nic jiného. Jistě neni mystikou pyšné hroužení se
do sebe a hledání v sobě toho, co v nás není. To slovo je
tak ohmatane, že „hovelmi neradi užíváme.
Z. K.: Není pravdou, že řeholníci mají seděti poklidně
v klášteřích. Kdo vám toto říkal, nemá církevního ducha
a rozhodně toho málo ví o řeholním životě, protože by
musil věděti, že je mnoho druhů řeholí, z nichž některé
jsou přímo apoštolské, které mají rozdávati z plnosti,
jejichž členové jsou povinni apoštolsky působiti. Takový
je i náš řád. Nejsme mnichy, nýbrž členy apoštolského
řádu, to jest řádu, který spojuje v sobě apoštolský ideál
totiž svatosti, která ale zároveň má býti stravována hor—
livostí o spásu bratří.
.
Liturgie. Každé přehánění je nezdravé, protože zna—
mená porušování řádu. Jakmile se prostředek zaměňuje
za cíl, jakmile ze symbolů se dělá smysl a střed celého
- náboženského života, nemůžeme než říci: Zastavte! Po
dobně je nezdravým směrem stále se v liturgii ptáti,
zda ten či onen obřad nebo zvyk byl ve třetím či ve
čtvrtém století. Což se život dále nevyvíjel? Copak Cír
kev Boží ustrnula ve svém vývoji a ve svém životě?
Kdosi mí vytýkal, proč prý Církev přijímá stále nové
a nové formy lidové zbožnosti. Odpovídám, protože je
katolická, není jen pro jednu dobu a lidi jednoho výrazu
a vkusu. Je katolickou a proto musí umět vyhověti všem
lidem všech dob. Všechny skutečné, zdravé projevy du
chovního života jsou něčím oprávněným a proto je Cír
kev přijímá. Církev zavrhuje jen rozmělňování theolo
gických celků nebo nevk—usa malichernost, ale plné a

zdravé formy duchovního života Církev přijímá. Jinak
totiž by si lid třeba sám formy nové tvořil, a tvořil by
si je pak bez Církve a proto proti jejímu duchu.
Dotazy. Píšete, že dříve jsem vybízel čtenáře, aby si
psali 0 odpovědi na otázky z duchovního a náboženské
ho života, neví-li si rady. Tato výzva platí i dále. Jen
musíte mít strpení, když budete nějaký den čekati na
odpověď. A nezapomeňte, prosím, přiložiti vždy známku
na odpověď, protože jinak by tato korespondence byla
velkým zatížením pro redakční pokladnu. Nebo poznač
te aspoň, že vám stačí odpověď v redakční hovorné na
obálce. To činím zvláště rád, protože tak má 2 odpovědi
více čtenářů prospěch a duchovní užitek.
Vydává Dominikánská _Edice Kruta! ' Olomouci. Za redakci odpovidů
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vyšší nÁeožensxý Kuns v únonu
V PRAZE II., v klášteře voršilek dne 1. mravouka,
8. Písmo svaté, 15. Věrouka. Začátek o 7. hodině.
V BRNĚ, v sále Umělecko-průmyslového musea, Tř.

Hoa—stWessela dne 8. Věrouka, 22. mravouka. Začátek
o půl 7..hodině.
V PREROVE, v sále Městského domu dne 4. Začátek
o půl 8. hodině.
V MORAVSKÉ OSTRAVĚ, v klášteře redemptoristů
dne 5. .a 19. Začátek o 7. hodině.

hovonnA
Z. K. Viděl jsem kdysi kazatelskou pomůcku nadepsa
nou Dormi secure. Spí klidně. Byl to jemný a dobrácký
pokyn aut-ora rozředěných řečiček, které nabízel spolu
bratřím kněžím, aby z tohoto duchovníhopokladu ká
zali. Byl tak sebevědomý, že nazval svou sbírku Dormi
secure. Spi klidně. Nemusíš se namáhati ani rušiti. Až
do soboty spi klidně, protože máš má leh-oučká kázá—
níčka, mé předlohy, na které se večer v sobotu podíváš.
Spi klidně. Lidé budou také klidně spát. Jediný kdo
nebude spát je satan. Protože čert nikdy ne-Spí.To mi
připomněl váš pokyn, abychom nerozviřovali stále ně
jaké debaty, problémy, nenahazova-li nových otázek a
metod. Ano, také doporučujeme Dormi secure. Ale, ta
kových tisků s heslem Dormi secure - Spi klidně je až
nebezpečně mnoho. Proto naše časopisy nikdy neroz
mn-ožítuto smutnou, ospale se vlekoucí radu. Photo bu
deme dále burcovati, zneklidňovati k dobrému ospalá
lidská srdce a myslí, které mysliti bolí.
L. P.: Odpovídám Vám starou čínskou moudrostí, kte
rá radí takto: Z této těžké situace můžeš se dostati šest
a-třicetizpůsoby, ale nejjistější je útěk. To platí i o vaší
záležitosti. Jest možné duchovně se brániti, o-zbnojitise
trpělivostí k statečnosti v pokušení, a možné jest nalézti
ještě dalších 34 důvodů, ale nejjistější zůstane: utéci.

ZÁSADY

Klement Bochořák:
BEZE SLOV
Válečnou útěchu, vajíčko z poctivé hlíny,
pozlatiž důvěra ke hrám Krále.

V pustinách svých hledejte Betléma obraz,
prázdné byly jak moje spíže Mariiny.
Dar z lásky schouli se na dlani pracovité
a vyčká Nejmenší z měst, až zázrakem na pochod dá se,

k němu malému, rozmilému, k srdci na dlani porozvité.
Dál už jen na hvězdy samo hrá se.
Tonouci století, chytni se stébla z jesliček,

zaklíná tě za hlubiny své jsa odpovědný,
srdce tvé kamenné, vajíčko hliněné prostupujíci Ježišek
v zasnění práce svaté.
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Jacopone da Todi:
EXTASE
Dřív byl jsem výmluvný, ale oněměl jsem,
a to mi vzalo řeč,
jsem ještě bdělý, ale oko mě se již zavírá ve spánku a
když mlčím, mluví mé rty.
O divná příhodo?
Zázraku neslyšený a nikde neviděný?
Nazvu tě utrpením?
Ach, božským žárem jest stravováno srdce mé.
Stvořené se rozplynul-o vpředzrakem mým
ke Tvůrci křičí veškerá tvorba mé musy
nebesa i zem rozkoší nedají mně již,
mizejí před světlem krásy Tvé.
Ve strašnou noc se mění Sluncí lesk,
když patřím na jeho jasem zalitou tvář.
Cherub se ztrácí
zjasněný blaženým zřením,

seraf jest láskou tráven
a mizí před tebou, živote můj . ..
C) přívale lásky,
strašný příbo-jimořský, kdo může pozříti do hlubin tvých?
Kdo ponoří se do tebe,
ten v tobě utone,
nesnese již svého místa.

A podnikat bláznovství
zdá se mu největší moudrostí,
když šílenými nás učiní láska . ..

Mis-trEckhart:
BOŽÍ TRÉST v HŘÍCHU
Nuže, mohli byste ovšem říci: Špatní lidé to
mají dobré, mají více své vůle než jiní lidé. Šalo
moun praví: „Špatný člověk nemá říkat, co mně
škodí, že konám zlo? To mne přece nebolí. Nebo,
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kdo mi to dá pocítit?“ Vše, co'činíš zlého, jest
vždy tvá vlastní škoda a bude ti z toho .dosti běd—
no. Toho buď si u věčné Pravdy jist: Bůh ve
svém hněvu nezmohl by hříšníku učiniti více bo
lesti peklem nebo jinou mukou, nežli když mu ve
svém hněvu dovoluje neb dopouští, aby zhřešil,
aneb mu neposílá tak těžké utrpení, aby mu za—
šlo hřešit. A kdyby mu dal Bůh nésti hoře celého
světa, tvrději jej nemůže bíti, než jest trestán
tím, že zhřešil.
Jak náchylnost ke hříchu člověku v každé době
prospívá. - Mistr Eckhart.

Rozvažuj, že pokušení k zlému není pravému
člověku nikdy bez velkého užitku a prospěchu.
Nuže, dávejte pozor! Jsou dvojí lidé. Jeden jest
tak uzpůsoben, že mu nepřichází žádná slabost,
nebo přece jen zřídka. Jiný je zase tak uzpůso
ben, že ho pokušení lehko dosáhne. J eho-vnější
člověk upadne lehko smyslovým dojmem dohnu
tí, jest hněvivý, neb ješitný neb smyslný, podle
toho, jaký je předmět. Avšak ve své nejvyšší mo
hutnosti stojí přece dokonale nepohnut a neza
mýšlí povoliti ani hněvivosti neb jiné slabosti a
bojuje se vší mocí proti ní. A nechť si je slabost
též kus přirozenosti, jak přece mnohý člověk má
z domova sklon k hněvu neb hrdosti neb jinému
podobnému, on se přece vzpírá padnouti. Takový
má býti více oslaven, o mnoho větší jest jeho
odměna; jeho ctnost ušlechtilejší než prvého; nef
boť jen v zápasu je dokonalost, jak praví sv. Pa
vel: Ctnost se uplatňuje v slabosti.
Náchylnost ke hříchu není hříchem, ale chtíti
hřích jest hříchem, chtíti hněv jest hříchem.
Vskutku, kdyby měl opravdový člověk moc přá
ní, neměl by si přáti, aby mu zašla náchylnost
ke hříchu. Neboť bez ní stál by člověk sám sobě
neznámý v každém postavení a v každém činu,
byl by bezstarostný před věcmi světa a postrádal
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by také cti a odměny za boj a. vítězství. Neboť
podnět a hnutí zla tvoří ctnost a odměnu náma
hy, špatná náklonnost činí člověka horlivým všu—
de se mocně cvičití ve ctnosti a pohání ho nási
lím ke ctnosti - a jest ostrými důtkami, které
člověka pobádají k ostražitosti a k dobru; za čím
slabšího se tedy člověk má, tím spíše má se opa—_
třiti silou a vítězstvím. Neboť dobro i zlo leží ve
vůlí člověka.
O hříchu; jak se má člověk zachovati, když se nalézá
v hříších. - Mistr Eckhart.

Vskutku, hřích činiti není hřích, když toho li—
tujeme. Člověk ovšem nemá za žádnou cenu čas—
nou ani věčnou chtíti hříchy, ani těžké ani lehké,
vůbec žádné hříchy. Kdo se vyzná v Božím způ
sobu, má vždy povážíti, že věrný, milostivý Bůh
převedl člověka z hříšného života do božského
a učinil si z něj přítele z nepřítele, a to jest více
než stvořiti nový svět. To by byla přece jedna
z nejsilnějších pohnutek; postaviti člověka zcela
do Boha a musila by ho podivuhodné mocně roz—
ohnitikvelké lásce,že by se sám sebe zcela vzdal.
Ano, kdo vskutku žije podle vůle Boží, neměl
by si vůbec přáti, aby hřích, do něhož upadl, se
nebyl stal. Ne proto, že byl protivením se Bohu,
nýbrž proto, že jsi skrze něj přidržen k ještě větší
lásce a jsi ponížen a zpokorněn již jenom tím, že
ses protivil Bohu. Máš ale důvěřovat v Boha, že
by na tě toto nedopustil, kdyby nechtěl z toho
vyvoditi tvé lepší. Když ale člověk vážně opět
z hříchu povstane a úplně se od něj odvrátí, pak
dělá věrný Bůh, jak by byl člověknikdy neupadl
do hříchu a nechce mu také jeho hříchy ani na.

jediný okamžik odplatiti, i kdyby jich bylo tolik,
kolik kdy celé lidstvo učinilo, Bůh mu je nikdy
nechce. odplatiti a obcoval by s takovým člově—
kem tak důvěrně, jak jen kdy s nějakým stvoře—
ním obc-oval.Když jinak jej jen nalezne nyní po—
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volného, pak nehledí na to, co byl dřív. Bůh jest
Bůh přítomnosti. Jak tě nalézá, tak tě bere a při—
pustí, ne jako toho, kterýs byl, ale jak jsi právě
nyní. Všechno to bezpráví a potupa, které jsou
všemi hříchy Bohu učiněny, chce rád přijímati,
po leta, jestliže potom přece člověk přijde k vel
kému poznání jeho lásky, že je láskou a Vděč—

ností tím plnější a jeho horlivost tím vřelejší, jak
se to přísluší a častokrát stáfvá po hříchu.
Proto Bůh rád strast hříchu přijímá a často
již přijal, a nezřídka dopustil na lidí, které vy
volil, aby je přitáhl k velkým věcem. Hled' pře
ce, kdo byl kdy našemu Pánu milejší a důvěr
nější, než apoštolové? Nezůstalo jednoho, který
by neupadl do hříchu, všichni byli těžkými hříš
níky. Totéž často prokázal ve Starém a Novém
Zákoně na oněch, kteří se mu pak stali nejmi
lejšímí, a stále ještě slyšíme zřídka, že přicházejí
k velkým věcem lidé, kteří by nebyli před tím
zavrhli právo. A tím nás chce náš Pán dovésti
k tomu, abychOm poznali jeho velké milosrden—
ství a chce nás napomenouti k pravé pokoře a
zbožnosti. Neboť když se obnovuje lítost, musí
se také láska mocně rozmnožiti a obnoviti.
O pravém pokání a blaženém životě. - Mistr Eckhart.

Mnozí lidé myslí, že musí na se z vnějších skut
ků vzíti těžké věci, jako půst, chození bosky a
více takových věcí,které nazýváme kaj ícímiskut
ky. Ale nejlepší pokání, jímž se člověk skutečně
pozdvihuje k Nejvýššímu, jest to, když vykoná
velké úplné odvrácení odevšeho, co není veskr
ze Bůh a božské na něm a na všech stvořeních
a koná velký, dokonalý návrat k svému milému
Bohu v neomylné odevzdaností takovým způso
bem, že jeho. zbožnost a touha po něm jsou moc—
né. V díle, ve kterém se ti toto nejVíce podaří,
jsi také nejvíce svatým, a čím více jsi takovým,
tím opravdovějším jest tvé pokání alítost, a omý
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vá všechny hříchy a všechny tresty. Ano, kdybys
se chtěl okamžitě tak mocněas opravdovým hnu
sem odvrátiti ode všech hříchů a právě tak moc
ně přikloniti k Bohu a kdybys hříchy, učiněné
až od času Adama a stále ještě stávající, všechny
dohromady učinil, to by ti bylo všechno i s tres—
tem docela odpuštěno, že kdybys právě zemřel,
došel bys před obličej Boha.
To jest pravé pokání a to spočívá nejdokona
leji na drahém utrpení, nejvyšším pokání našeho
Pána Ježíše Krista. Čím více se v něm člověk
vzdělává, tím více od něj odpadávají všechny hří—
chy &tresty za ně. Člověk si má také zvykati,
aby se při veškerých svých skutcích vmýšlel
v život &skutky našeho Pána Ježíše Krista, do
všeho jeho konání 1 nechání, utrpení i života a
stále jen k němu směřoval, jako on směřoval
k nám.

_

\

Takové pokání jest mysl plně nad věci povzne—

sená, která jen k Bohu vystupuje. A v kterých
skutcích to nejčastěji zažívášapoznáváš, ty konej
především,svoboden a vesel. A překáží-li tivtom
vnější skutky, buď posty, bdění,čtení neb podob
né, to nech zčerstva být a nestarej se, že bys tím.
snad zameškal nějaké pokání. Neboť Bůh se ne
dívá na to, jaké jsou skutky, jenom na to, jaká
jest láska, zbožnost a mínění v skutcích. Jemu
nezáleží přece na našich skutcích, nýbrž jedině
na našem úmyslu ve všech našich Skutcícha aby
chom jedině na Něj ve všech věcech myslili. Ten,
kdo by neměl dosti na Bohu, byl by příliš hra—
bivý. Budiž ti dosti velkou odměnou při všech
tvých skutcích, že tvůj Bůh je zná a že ho v nich
myslíš; tím buď jednou provždy spokojen. A čím
čistěji a jednodušeji ho myslíš, tím mocněji vy—
hlazují tvé skutky všechny tvé hříchy.
Považ také, že Bůh se stal všeobecným Spasi—
telem celého světa, a za to jsem mu povinen
mnohem více díky, než kdyby spasil pouze mne
jediného. Máš tedy také ty býti obecným spasi
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telem všeho toho, co jsi hříchy sám na sobě zka—
zil &s tím vším vrhni se zcela do něj, neboť hří
chy zkazil jsi Všecko,co jest na tobě: srdce i smys
ly, tělo iduši, síly a Vše, co jest na tobě a V tobě,

vše je choré a zkažené. Utec se tedy k němu, na
němž není vady, nýbrž vše dobré, aby ti byl do
konalým Spasitelem Všeho porušeného v tobě
uvnitř i zevně.

Dr. Silv. M.Braito O.P.:

ZÁKLADY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

ZAPŘI SEBE SAMA
V posledním článku nastínil jsem v širokých
obrysech cíl duchovního života. Máme obléci
Krista, máme se jemu připodobniti. Spasitel vo
lal lidi, aby se snažili býti dokonalí, protože (ane—
bo jako) je dokonalý jejich nebeský Otec. To by
la neslýchaná pravda, kterou nám J ežíšpřinesl.
Ale co by nám prospěla tato pravda, kdybychom
neměli sil k tomu, abychom ji mohli uskutečniti
ve svém životě?
Proto šel Kristus před námi a stal se nejenom
hlasatelem pravdy, nýbrž také naší cestou. Šel
před námi, ukázal nám, jak máme žíti jako sy—
nové Boží. A vlil a vlévá dále nám tento nový
život dětí Božích, které se mají snažiti růsti ve
své podobnosti s Otcem. Protože je to podobnost
životná, podobnost svaté sourodosti s Bohem,
když jsme se stali vykoupením účastni života
Božího, protože věříme, že nejenom slujeme, ný
brž také opravdu jsme syny Božími, jak praví
svatý Pavel.
Jde před námi J ežíš, je naší cestou a my má—
me jíti prostě za ním. Není třeba mnoho posvát—
né učenosti. Spasitelova cesta je jednoduchá. Je
vyjádřena prostě v jeho slovech. Základem k to
7!

muto následování Páně jest jeho výzva: Chce-li
kdo za mnou přijíti, zapři sebe sama, ber na sebe
denně svůj kříž a přijď a .následuj mne. _
Není dokonalost jenom v onom záporném, pro
tože praví pak přijď a .následuj mne, ale bez prá
ce, která odklízí V nás naši sebelásku, nemožno
jíti za Kristem. Nesprávná sebeláska postavila
totiž prvého člověka proti Bohu. Všechen hřích
podle andělského učitele není nic jiného než prá
vě falešná sebeláska, nežli pýcha, která se ne
chce podrobiti, která chce jenom svou vůli pro
saditi. Toto je hřích, nesmírná pýcha a vzpoura
této pýchy, která chce lépe rozuměti sobě a vě
cem nežli Bůh sám a proti jeho svaté a moudré
vůli staví svou ubohou vůli lidskou. Stará nepo
slušnost, která vychází z pýchy. Proto je třeba
zapříti sama sebe. Jest nutné zapříti svou přepja
tou sebelásku, která jest vlastně jen zdánlivou
láskou, takže ji svatí Otcové nazývají falešnou
.sebeláskou. Nemůžeš si ničeho dobrého přáti, te—
dy sebe milovati, co by nebylo od Boha. Jak mů
žeš se domnívati, že sebe miluješ, jestliže se sta—
víš proti Bohu hříchem, proti Bohu, který jedině
ti může dáti to, co je pro tebe dobrého!
Zapři sebe sama. Totiž svou porušenost, svou
trojí porušenost zapři, která tě svádí ke zlému,
která tě odvádí od Boha, staví proti jeho vůli a
.namlouvá ti, že ty sám sobě nejlépe rozumíš, že
ty sám nejlépe najdeš svou velikost a své štěstí.
Trojí jízva a trojí porušenost, oslabení vůle, ne—
vědomost v rozumu a uvolněná žádostivost. To,
co je porušené, co stále potřebuje ještě více než
to, co je zdravé, léčením, a ustavičné pomoci, ja
kousi tajemnou zrůdností chce býti tím samo—
statnější, tím nezávislejší, čím je nemocnější a
uibožejší. Jak si člověk nerozumí! Sám sobě. Mís
to aby se opřel o Boha - svou jedinou sílu, stále
hledá, jak by Bohu unikl a jak by proti jeho vůli
a proti jeho moudrosti postavil svou cestičku a
své touhy.
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Svatý Pavel vzdychá nad tímto dvojím záko
nem V našem nitru, že duch si žádá proti tělu a
tělo že se bouří proti duchu a že člověk, žel, je
spíše nakloněn ke zlému, aby nečinilo tělo to, če
ho si žádá duch. Toto porušení, toto:tíhnutí jenom
k sobě, porušenému a ubohému, nedostatečnému
a nedostačujícímu, si žádá svrchovanosti. Proto
je třeba zapříti toto své Vlastní já, když takhle
se bouří a takhle nerozumně se rozbíhá proti sa
mému Bohu. Pokud nezakříkneme tohoto svého
já Vjeho nerozumném odporu proti Bohu, potud
neučíníme ani prvního krůčku V duchovním ži
votě. Je třeba zapříti sebe, zapříti svou falešnou
.sebelásku, která nechce nikoho, ani Boha nad se
bou uznati. Tato falešná .sebeláska nikoho a nic
nevidí než jenom sebe. Jedná se sebou a jedná
Vůbec, jako by člověk sám byl středem Všeho.
Tak byl spáchán první hřích, že se člověk
vzbouřil proti Bohu, že proti jeho vůli postavil
Vůli svou vlastní. Proto také přišel Spasitel, aby
zaplatil za prvou a další pýchu, aby postavil proti
lidské neposlušnosti, bouřící se proti vůli Boží,
vůli svou, Vůli svou svatou a dokonalOu, dokona
le podrobenou vůli Otcově. V tom musí býti na
še první následování Krista: Buď Vůletvá, ne jak
já, ale jak ty chceš, Pane! Proto žádá Kristus od
nás, abychom zapřeli sama sebe. Bez tohoto za
cího se,chtějícího jednat jako někdo svrchovaný,
bez tohoto zapření je marné dílo vykoupení pro
nás. Marně by Kristus umřel pro nás, kdyby—
chom my nezemřeli své sebelásce. Marná by byla
láska Ježíšova, kdybychom my neuměli milovati
sebe a milovali se .sebeláskou falešnou, sebelásv
kou nevidící Boha a jeho svatou vůli.
Zapříti sebe znamená neznati sebe, jednati se
sebou jako s cizím, jednati jako s cizím s touto
poruše-noupřirozeností, která chápe lásku k sobě
jako pohanské zbožštění sebe, svého já, kterým
by chtělo Všechno řešiti, Všechno oceňovat. Ne
73

jak já, ale jak ty chceš, Pane. A při tom byla
vůle Ježíšova svatá. V tom tedy musíme nejprve
následovati Krista: lámati - užívám vědomě to—
hoto slova —lámati svou sebelásku, svou vlastní
vůli, která by chtěla všemu sama nejlépe roz-—

uměti, která by se nechtěla podříditi svaté vůli
Boží, ať jí rozumí nebo nerozumí.
Podle souhlasného učení svatých Otců největ—
ším neštěstím světa je právě ona falešná sebe
láska, to podivné přilnutí k vlastní vůli, které
odmítá každou vůli jinou, i božskou. Přece musíš
věřiti vůli Boží, že to s tebou dobře a nejlépe
smýšlí, že jeho vůle jedině je dobrá a svatá a že
tvá Vůle také jen tehdy bude svatou a dobrou,
když se ztotožníš s vůlí Boží. V tom musíme nej
prve jíti za Kristem. Jako Ježíš místo předložené
slávy neváhal vzíti kříž, podle slov sv. Pavla,
vzav na sebe podobu otroka, aby zaplatil za naši
neposlušnost a učil nás přijímati odhodlaně a
do poslední tečky celou vůli svou, tak také musíš
ty jíti za ním. Jakmile se ti objeví vůle Boží, mu
síš ji uchopiti statečně a věrně a přesně. Ne jak
já chci, ale jak ty chceš. Je mar-né mluvení o du—
chovním anebo křesťanském životě, jestliže ne—
učiníme tohoto prvého kroku, jestliže nezapře—
me svou sebelásku &neuchopíme celou vůli Boží,
ať se nám projeví jakkoliv. Bez tohoto sebeza—
pření, bez tohoto plnění Vůle Boží není křesťan—
ství, není svatosti.
To je ono otevření se Bohu, o kterém jsem psal
v prvém úvodním článku. Možná, že jsi neroz
uměl, co myslím tímto otevřením se Bohu a jeho
milost-i. To jest především a základ-ně tot-o: při
jmouti poctivě vůli Boží, otevříti se jeho vůli.
Bez tohoto otevření se vůli Boží není vůbec žád

né jiné otevření se Bohu ani milosti. znám lidi,
kteří sní a mluví o nebetyčné mystice, kteří by
chtěli prožívati nevím jaké vysoké a mimořádné
duchovní stavy, ale stále při tom mají jenom se
be na zřeteli, stále myslí jen na sebe a i při sna
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ze o svatost, a i při lítosti, abych šel ještě dále,
mají jen sebe na mysli. Když litují hříchů, neli
tují jich kolikráte ani proto, že tím Boha ura
zili, nýbrž že se hanbí za to, jak oni, tak svatí,
mohli se takového provinění dopustiti. Když se
snaží o svatost, nechtějí tím Boha oslaviti, nýbrž
protože by se rádi vyhřívali na-sluníčkusvévlast
ní dokonalosti. A pak to jde dále a dále, stále
s kopce v duchovním životě. Jakmile Bůh žádá
něco tvrdého a těžkého, protože nemiluji Boha,
nýbrž svou pýchu, neumějí obětovat a bouří se
a nezřídka i vzdorují Bohu a opouštějí ho.
Tak je třeba zapirati sebe. Nedávati .prvé místo
své vůli. A pak za druhé je třeba zapírati sebe,
nevyhověti ve všem své porušené přirozenosti,
nepovažovatisvůj rozum,tak nevědomý,zavrchol
moudrosti a .nechtíti prosazovat svou vůli, tak
oslabenou v dobrém, za každou cenu. Zapírat se
be znamená postaviti Boha a jeho vůli na prvé
místo, jednati jako syn, jednati podobně jako
Kristus, který byl poslušný tak Vůle nebeského
Otce, že neváhal i svůj život obětovat.
Ale mohl bys mi. říci, že je to všechno řečeno
velmi povšechně. Tedy, v čem máš zapříti svou
vůli? V tom, v čem se protiví zjevené vůli Boží.
Vůle Boží pak se zřetelně projevila a projevuje.
Nejprve přikázáními. Těmi stanovil Bůh, jak
máš užívati sebe, svého času, jak máš se chovati
k bližním, k majetku, ke zdraví a k životu. Ono
trojí porušení svádí tě, abys jednal raději podle
toho, jak se to tobě líbí a .ne Bohu. Proto zapři
sebe a plň Boží přikázání. Bez tohoto základu ne
jsi nic! Pak ukazuje Bůh svou vůli svým řízením
i svými n-avštíveními. I to musíš přijmouti a ne
vzdorovati Bohu. Nebouřiti se, nezahořknouti
proti Bohu, když dopouští na tebe svízel a též-.
kosti a třeba i těžké rány. Jeho vůle je svatá
i v tom a musíš proto raději chtíti jeho vůli, i tu
dopadající, než sebelásku, která nechce nic než
poklidný, pohodlný, povrchní život. Proto doklá
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dá Spasitel, abys vzal na sebe svůj kříž, anebo
abys jej bral denně. Každý den vzíti jako svůj
kříž, totiž onen proj ev tvé poslušnosti k vůli Boží,
kříž, na kterém ukřížuješ svou sebelásku a podáš
ji v obět poslušnosti vůli Boží. Pak se tu proje
vuje vůle Boží rozkazy tvých představených, tvé
ho stavu, společnosti, ve které &ze které žiješ.
Základ &obsah celého duchovního života: Vůle
Boží nade všechno a ve Všem co nejvěrněji! Pak
můžeme teprve přijíti ke Kristu a jíti za ním, až
přejdeme propast své .sebelásky. Základ bude
dobrá vůle, chtějící nejprve &ve všem vůli Boží.
Všechno ostatní pak bude stále dokonalejší a lás—
kyplnější naplňování této Vůle Boží a pak až
spočinutí v ní.
P. Ant. Cala O. P.:

LITURGIE SVÁTOSTI POKÁNÍ
(Pokračování.)

5. Kdo uděluje svátost pokání.

Svátost pokání uděluje biskup nebo kněz. Tri
dentský sněm vysvětluje, že, když Kristus po
svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům: „Přijměte
Ducha svatého, kterým odpustíte hříchy,jsou jim
odpuštěny, a kterým je zadržíte, jsou zadrženy“,
dal apoštolům a jejich nástupcům, t. j. biskupům
a kněžím, moc odpouštěti a zadržovati hříchy.
V prvních stoletích křesťanství udělovali svá
tost pokání hlavně biskupové. Když pak křesťa
nů přibývalo, bylo nutné, aby kněží udělovali
svátost pokání častěji než v prvních stoletích.
V církevním zákoníku se předpisuje: „Přisluho
vatel této svátosti je pouze kněz.“1
Mluví-li sevkřesťanském starověku takéo roz
hřešení, jež udělovali jáhni, nemůže tu jíti v žád
ném případě o svátostné rozhřešení. Úkol jáhnů
1 CIC can. 871.
76

se omezoval pravděpodobně na to, že V nutném
případě prováděli smíření hříšníka s Církvi, jímž
se končila doba veřejného pokání; dne-s bychom
to vyjádřili asi takto: jáhni mohli prohlásit, že
hříšník už není vyloučen z Církve, ale nemohli
mu dát rozhřešení od hříchů.
Totéž platí i 0 rozhřešení, jež dávali ve středo—
věku řečtí laičtí mniši anebo někde dokonce i aba
tyše svým poddaným. Sv. Tomáš o takovém roz—
hřešení praví, že je „quodam modo sacramenta
lis“,2 t. j. jaksi se podobá svátosti, ale nemůže ji
nikterak nahradit. A uvádí též důvod: „Milost,
jež se dává ve svátostech, sestupuje od hlavy na
údy. A proto pouze ten je přisluhovatelem svá
tostí, v nichž se dává milost, kdo má správu nad
pravým tělem Kristovým, což je toliko u kněze,
který může posvěcovati Eucharistii. A proto, jež
to ve svátosti pokání se uděluje milost, jedině
kněz je přisluhovatelem této svátosti; a proto je
dině jemu se má činiti svátostné vyznání, jež se
má díti služebníku Církve.“3
Proto církevní zákoník předpisuje, že „přislu
hovatel této svátosti je pouze kněz“.4 A mimo to
se tamtéž praví: „Kromě moci kněžství k plat
nému rozhřešení hříchů se vyžaduje u přisluho
vatele moc iurisdikce nad kajícníkem, buď řád
ná nebo delegovanáf'5

6. Jak často se přijímá svátost pokání.
V prvních stoletích byla svátost pokání přijí—
mána mnohem řidčeji než nyní. Věřící obyčejně
přijímali svátost pokání i Eucharistii v době veli
konoční, a během roku o větších svátcích, jako
o vánocích nebo o svátcích svatodušních. Nebylo
však o tom žádného předpisu.
2 Sv. Tomáš: Theol. Summa, Suppl. 8, 2, k 1.
3 Tamtéž, Suppl. 8, 1.
4 CI—Ccan.

871.

5 CIC can. 872.
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Časem se vytvořil v klášteřích zvyk přijímati,
svátost pokání častěji. Řeholníci byli k tomu to
tiž vedeni zásadou, že svátostné vyznání hříchů
zaslouží odpuštění spíše než jakékoli jiné pokání.
Tento zvyk se pak rozšířil i u věřících.
Co bylo už dlouho v Církvi všeobecným zvy
kem, to pak čtvrtý sněm lateránský roku 1215
prohlásil za všeobecný církevní zákon, aby totiž
všichni věřící,kteří dosáhli užívání rozumu, aspoň
jednou do roka se vyzpovídali zřízenému knězi
(proprio sacerdoti) & v době velikonoční přijali
svátost oltářní.6

_

Nový církev-nízákoník předpisuje: „Každý vě
řící obojího pohlaví, když přijde k letům rozlišo
vání, to jest k užívání rozumu, je povinen ze
všech svých hříchů se věrně vyzpovídati aspoň
jednou do roka.“ Přikazuje se zde přijetí svá
tosti pokání „aspoň jednou do roku“, ale neurču
je se, v kterém období roku. Poněvadž však se
předpisuje sv. přijímání v době velikonoční, bu
de tedy i svátost pokání nejvhodněji přijata v do
bě velikonoční. Srovnáme—li uvedené nařízení
nynějšího církevního zákoníku s nařízením 4.sně
mu lateránského, vidíme, že v nynějším nařízení
jsou vynechána slova „proprio sacerdoti“ .(zříze—
nému knězi), takže kajícník se může vyzpovídati
kterémukoli knězi. - Předpisuje-li se, aby se ka—
jícník vyznal „ze všech svých hříchů“,tomu dluž
no rozuměti: ze všech hříchů, z nichž je nutné
se zpovídati, t. j. ze všech smrtelných hříchů, po
křtu spáchaných a dosud nerozhřešených; takže
ten, kdo nemá takových hříchů, .nenívázán tímto
církevním předpisem.

II. Nynější liturgie svátosti pokání.

K svátosti pokání se vyžaduje se strany kněze
příprava. Vzdálená příprava spočívá v tom, že
si kněz osvojí náležité vědomosti a je pros-t smr—
6 Sr. Denz. 437.
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telného hříchu. Bližší příprava záleží v tom, že
se kněz připravuje na posvátný úkon modlitbou.
Proto římské rituale předpisuje, aby kněz, dříve
než přistoupí k slyšení zpovědi, prosil Boha 0 po—
moc, aby tento úkon vykonal správně a svaté.
Není k tomu předepsán určitý formulář. - Pří
zpovídání má kněz užívat rochety a štoly barvy
fialové, podle doby nebo místního zvyku. Může
při zpovídání sedět s hlavou pokrytou, na zna
mení soudcovského úkonu; při rozhřešení však
má míti hlavu odkrytou, z úcty k svátosti.
Kajícník má podle předpisu přistoupiti k svá
tosti pokání s pokorným smýšlením a skromným
zevnějškem; když přiklekne,má se požehnat zna—
mením kříže.
Ve středověkých rituálech bylo předepsáno, že
zpovědník má napřed přezkoumat náboženský
stav kajícníka a žádat od něho vyznání víry. Ta—
ké nynější římský rituál předpisuje podobné
zkoumání, a je-li nutné, má býti kajícník napřed
poučen o základních pravdách víry.
'
Potom se má kajícník upřímně a úplně vyznat
ze svých hříchů. Když kněz vyslechne vyznání
hříchů, má kaj ícníka povzbudit k polepšení, udat
mu prostředky, jak by se uchránil hříchů, a ulo
žit mu přiměřené pokání.
Pak udělí kněz kajícníku rozhřešení, jež začí
ná modlitbami „Minsereatur“ a „Indulgentiam“.
Rituál zde předpisuje: Když chce kněz kajícníka
rozhřešiti, uloživ mu napřed spasitelné pokání,
jež on na sebe přijal, nejprve řekne: „Smíluj se
nad tebou všemohoucí Bůh, odpusť tobě hříchy a
příveď tě k životu věčnému. Amen.“ Potom drže
pravici vztaženou ke kajícníkovi říká: „Promí
nutí, rozhřešení a odpuštění tvých hříchů uděl
tobě všemohoucí a mílosrdný Pán. Amen.“ Pak
následuje dvou-dílné rozhřešení, přiněmž má kněz
zase pravici vztaženou ke kajícníkovi (místo bý
valého vzkládání rukou): „Pán náš Ježíš Kristus
tě rozhřeš, a já jeho mocí tě rozhřešují od všelíké
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vazby vyobcování (suspense) a interdiktu, pokuď.
mohu a ty máš potřebí. Potom já tě rozhřešuji od
tvých hříchů ve jménu Otce i Syna i Ducha sva.
tého. Amen.“
První větou „Dominus noster“ (Pán náš) atd..
dává kněz kajícníkovi kanonické rozhřešení od
censur, kterými jest snad stižen; druhou větou:
„Deinde ego te absolvo“ (Potom já tě rozhřešuji)
dává zpovědník kajícníkovi rozhřešení odhříchů.
Při svátostném rozhřešení činí zpovědník nad
kajícníkem kříž, aby naznačil, že milost odpuště—
ní hřichů vytryskla z obětí Kristovy na kříži.
Potom následuje závěrečná modlitba „Passio
Domini“: „Utrpení Pána našeho Ježíše Krista,
zásluhy blahoslavené Marie Panny i všech sva
tých, při všem, cos dobrého učinil nebo zlého vy
trpěl, ať jsou ti na odpuštění hříchů, rozmnožení
milosti a odměnu života věčného. Amen.“
Touto modlitbou prosí zpovědník o plný úči
nek svátosti pokání pro kajícníka. Rozhřešem'm
byla zhlazena vi-na,věčné tresty a také část tres
tů časných. Aby byly úplnělshlazeny časné tresty
a aby kajicnik vytrval v novém životě milosti až
do konce, proto se zpovědník za něho modlí ještě
i po rozhřešení.
Z rozumného důvodu (na př. pro nával kajíc—
níků) lze vynechati modlitby: Misereatur (Smiluj
se), Indulgentiam (Prominutí) a Passio (Utrpení),
a řikati jen vlastni a-bsolučniformuli: Dominus
noste'r (Pán náš) a Deinde ego te absolvo (Potom
já tě rozhřešuji).
Svátost pokání se má utdělovati-a přijímati
v kostele nebo v oratoří. Zpověď mužů se může
konati i v. soukromém domě, nikoli však zpověď
žen. Kromě případu nemoci zpověď žen má býti
konána vždy ve zpovědnici, opatřené mřížkou."'
(Pokračování.)
7 CIC can. 908-910.
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Dominik Pecka:
KRISTUS VĚČNÉ ŽIVÝ
(Pokračování.)

6. Život v Kristu.

Kristus nás nevede k spáse jen příkladem své
ho života, nýbrž i svými zásluhami jakožto při
rozený i mravní prostředník mezi Bohem a lid
mi: „Bůh to byl, jenž v Kristu svět s “sebou smí—
řil“ (II. Kor. 5, 19.)

Kristus zasloužil nám a) odpuštění hříchů, b)
milost posvěcující, c) slávu věčnou, d) naše před—
určeni k milosti a slávě věčné, e) všechny milosti

pomáhající, které naše ospravedlnění buď před
cházejí anebo které Ll'láS'Vmilosti posvěcující za—

chovávají.
a) Zasloužil nám odpuštění hříchů, neboť „on
jest obětí smírnou za hříchy rnaše, ale nejen za
hříchy naše, nýbrž za hříchy celého světa.“ (I
Jan 2, 2.)

b) Zasloužil nám milost posvěcující a dal nám
moc býti dítkami Božími: „Kdokoliv (Krista) při
jali, dal jim moc státi se 'dítkami Božími, těm (to—
tiž), kteří věří ve jménu jeho.“ (Jan 1, 12.)
c) A poněvadž milost posvěcující jest počátek
spojení našeho s Bohem, zárodek našeho věčné
ho patření na božskou podstatu, je zřejmo, že
Kristus nám zasloužil i slávu věčnou.
d) předurčení naše záleží v úradku vůle Boží,
jimž Bůh od věčnosti určil uděliti nám v čase
přítomném potřebné milosti (praedestinatio ad
gratiam) a na věčnosti spásu (praedestinatio ad
gloriam). Že si člověk nemůže zasloužiti žádné
milosti nadpřirozené, plyne již z pojmu milosti
jakožto daru nadpřirozeného. A proto jen pro zá
sluhy Kristovy se dostává člověku všech milostí,
od prvé milosti, kterou se počíná příprava 'na o—
spravedlnění, až do poslední milosti, které má
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zapotřebí, aby svou duši odevzdal Bohu. A poně—
vadž Bůh vše, co na tomto světě V čase působí,
svým věčným úradkem chtěl tak učiniti, .není
pochyby, že i předurčení jednotlivých lidí má
svůj jediný „důvodv zásluhách Kristových.
e) Kristus nám zasloužil i všechny milosti po.
máhajicí: „Milostí zajisté spasení jste vě-r-ou(a to
nikoli ze sebe, Boží jest to dar), nikoli ze skutků,
aby se nikdo nechlu—bil.Jeho zajisté jsme dílem
byvše stvořeni v Kristu Ježíši ke 'skutkům dob—

rým, které Bůh byl připravil, abychom v nich
žili.“ (Ef. 2, 8-10.) Veškera spása naše od počátku
až do konce jest .dílem milosti Boží, kterou nám
Bůh uděluje bez našich zásluh. Dostává se :nám
ji jen pro zásluhy Kristovy: „Z plnosti jeho my
všichni jsme obdrželi, -ato milost jednu za dru
hou, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše-, milost
však a pravda přišla skrze Ježíše Krista.“ (Jan

1,16-17)
Kristus nejen že lidstvo vykoupil svou smrtí,
nýbrž postaral se, aby ovoce jeho vykoupení až

do skoná—nísvěta se člověče-nstvu přivlastňovalo.
Proto svěřil své Církvi poklad své nebeské na—
uíky a milosti. Ve svátostech pak připravil věří
cím ve všech jejich duchovních potřebách nebes
kou pomoc, posilu a útěchu, aby nepodlehli po
kušením nezřízených žádostí,nýbrž aby stále svou
mysl povznášeli kcílům věčným. Svátosti jsou vi—
di—telná
a účinná znamení neviditelné milosti. Kris
tus ustanovil sedmero svátostí: křest, biřmování,
svátost oltářní, pokání, svaté pomazání, svěcení
kněžské a stav manželský. Ve křtu se duše při—
vtěluje ke Kristu, posvěcuje a k věčnému živo-tu
znov-uzrozuje spoj-ujícse i súdy mystického Těla,
jehož hlavou jest Kristus, totiž Církev. V biřmo
vání se dostává člověku posily, aby víru vyzná—
val, podle ní živ byl a jiným duším k spasení po—
máhal. Ve svátosti oltářní se duše živí svátost
ným Tělem a Krví Páně, úže se spojuje s Kris
tem, jemu se připodobňuje a v něho láskou se
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přetvořuje. Ve svátosti pokání se dostává hříšní
ku odpuštění, lituje-li svých provinění, opravdo—
vou vůli má se napraviti a za hříchy dosti učiniti
a vyznává-li se knězi ke zpovídání zplnomocně—
nému. Ve svatém pomazání nabývá nemocný mi—
losti Boží a posily duchovní i tělesné. Ve svátosti
kněžství se modlitbou a vkládáním ru-koubisku
pových uděluje kněžská moc a zvláštní milost
ke konání úřadu kněžskému. Ve svátosti manžel
ství se uděluje snoubencům vstupujícím ve sva
zek manželský zvláštní milost, aby povinnosti
svého stavu věrně \plnili.
Kristus na kříži všecky lidi vykoupil a Všem
zjednal milost Boží. Tím však ještě není vykou
pen a spasen každý jednotlivý člověk. Chce-li se
jednotlivec státi účastným ovocevykoupení Kris-
tova, to jest jeho zásluh a milostí, musí si je při
vlastniti.
Přivlastnění zásluh a milostí Kristových se :na
zývá posvěcení nebo ospravedlnění. Toto dílo ko
ná Duch svatý, jenž po ustanovení Spasitelově
prostřednictvím Církve každému přivlastňuje zá
sluhy a milost Kristovu. A"proto se nazývá Po
světitelem, Pomocníkem, Parakletem, Utěšite
lem.
A jako sám byl veden Duchem svatým ve
všech svých činech, tak chce Kristus, abychom
i my vedeni byli týmž Duchem, žili a jednali po—
dle jeho vnuknutí, jeho přispěním, jeho láskou.—
Bez Ducha svatého jsme mrtvi. Co je tělo bez
duše, to je duše bez Ducha svatého. Podle výkla
du :svatého Tomáše jest jméno Ducha svatého
Dar. —(S.
Th. 1, q 38, a 2.) Darem jest to, co se dá

vá z lásky a co se nevrací. Duch svatý - toť láska
Boží. Jest naší povinností oddati .sepůsobení Du
cha svatého. Nesmíme odmítati dar Boží. Duch
svatý osvěcuje náš rozum. Je třeba, abychom roz
uměli pravdám víry a vnikli v jejich smysl. Pro
to dává duši dar rozumu. Je třeba, abychom po
dle poznaných pravd víry všechno na světě posu—
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zovali &hodnotili. K tomu je dar moudrosti. Je
třeba, abychomvpochybných, těžkých případech
volili, co se Bohu líbi. K tomu je dar rady. Je
třeba, abychom rozeznávali mezi dobrým a zlým.
K tomu jest dar umění. Duch svatý rozněcuje
vůli. Je třeba, abychom obtíže na cestě spásy sta
tečně překonávali. K tomu nám dává „dar sily.
Je třeba, abychom bližního milovali pro Boha.
K tomu jest dar pobožnosti. Je třeba, abychom
poznané dobro konali a poznaného zla se varo—
vali. A k tomu jest dar bázně Boží.

Dr.Jan Merell:
LIST SV. PAVLA EFESKÝM
Pozdrav

Spojenívšechv

(1,1-2).

Kristu (1,3-14).

PAVEL
z VÚLE BOŽÍ APOŠTOL JEŽÍŠE KRISTA,
SVATÝM (v EFESU)
A VĚRNÝM V KRISTU JÉŽÍŠI:
MILOST VÁM A POKOJ OD BOHA, OTCE NAŠEHO
A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

Veleben budiž Bůh a Otec Pána našeho Ježíše
Krista! On nás požehnal vKristu všelikým po
žehnáním duchovním v nebesích. Vždyť v něm
si nás vyvolil již před stvořením světa, abychom
byli před ním svatí a neposkvrnění. V lásce, po
dle rozhodnutí své vůle, nás předurčil za své sy—
ny skrze Ježíše Krista. To se stalo ke chvále slá
vy jeho milosti, kterou nás omilostnil ve svém
milovaném (Synu).
V něm máme vykoupení skrze jeho krev, od
puštění hříchů podle bohatství (jeho)milosti, kte
rou na nás (Otec) ,vylíl hojně s veškerou rozum
ností a moudrosti. Tím,že nám oznámil tajemství
své vůle podle svého ůradku, jež si uložil v plnos
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ti času v něm vykonati (totiž: Spojiti v Kristu
vše, co jest na nebi i na zemi). V něm jsme se ta—
ké stali dědici. K tomu jsme byli předurčení po—
dle ustanovení toho, jenž všechno působí podle
úřadku své vůle, abychom byli ke chvále jeho
slávy, my (totiž), kteří jsme již dříve měli naději
v Kristu.
.
V něm jste i vy byli poznamenáni zaslíbeným

Duchem svatým, když jste uslyšeli slovo pravdy.
evangelium o své spáse a v ně uvěřili. On jest zá
vdavek našeho dědictví na vykoupení vlastnictví
(Božího) ke chvále jeho velebnosti.
Úvodní pozdrav opět odpovídá epistolárnímu
slohu Pavlovy doby, obvyklému jak u Reků a
Římanů,

tak u Židů (2 Mak. 1, 1-2; 9, 19; 11,

17 . . .).

Aby dodal autoritu svým slovům, zdůrazňuje
své apoštolské poslání: Pavel, z Vůle Boží apoštol
Ježíše Krista. U Židů, v době evangelií, byli ter
minem apoštol označ-ování ti, kteří byli syne
driem posílání k Židům v diaspoře jako vyslanci,
hlavně k vybírání daně chrámové. Tak tímto ti
tulem se Pavel označuje jako legát Kristův. Ne
stal se jim však samovolně, o své vůli, nýbržzvů
le samého Boha. Připomíná to nejenom z pokory,
nýbrž i proto, aby jeho slova byla přijata 5 auto-
ritou, která jim náleží.
_ Jako často ve svých listech, nazývá Pavelivté
to epištole čtenáře: svatými a věrnými v Kristu
J ežíši.1Ve Starém zákoně slovem svatý byl ozna
čován vyvolený národ, v Novém zákoně tímto
svatým, vyvoleným lidem jsou křesťané. Jim se
dostalo vyššího posvěcení, oddělení od ostatního
světa a povolání k službě Boží. Tato služba však
vyžaduje i posvěcení vnitřní, o něž musí věřící
neustále za pomoci Boží pečovati.
1 Některé kodexy (Vatik., Sinaj., P 46) čtení v Efesu
vynechávají. Podle svědectví Tertullianova Marcion
četl: v Laodiceji.
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Dobra, jež apoštol čtenářům přeje, jsou táž, ja—
ko V ostatních listech ze zajetí: Mílost a pokoj od
Boha, Otce našeho a Pána Ježíše ,Krísta. Dobra,
která přeje čtenářům, pocházejí společně od Bo—
ha Otce i Ježíše Krista. Pramenem těchto dober
je Bůh Otec a skrze Krista všechna dobra nad—
přirozená nám byla získána.2
Následující verše, 3-14, v řeckém textu tvoří
jedi-nou spojenou periodu a jsou úvodem k dog—
matické části listu. Je to hymnus, připomínající
Magnificat a Benedictus, na mílostíplné působení
Boha Otce skrze Ježíše Krísta. Je to hymnus na
Nejsvětější Trojici o třech strofách, zakonče—
ných vždy refrénem: ke chvále jeho slávy (vv. 6,
12, 14). První strofa: Otec od věčnosti ustanovil
naše adoptivní synovství a naše spojení v Kristu,
a “to .se stalo ke chvále slávy jeho (3—6).Druhá

strofa: Syn Bůh se stal člověkem a vylitím krve
za naše hříchy nám toto synovství zasloužil, aby—
chom byli ke chvále jeho slávy (7—12),Třetí stro
fa: Duch svatý svými ldary v nás toto synovství
působí ke slávě velebnosti jeho (1, 13-14).
Pavlův hymnus na Nejsvětější Trojici počíná
velebením Boha Otce: Veleben budíž Bůh a Otec
Pána našeho Ježíše Krista! Pavel“zde odhaluje
hloubku tajemství trojjediného Boha ne v suché
a-chla-dnénauce, ale ve vroucím chvalozpěvu a dí—
kůvzdání, jež proniká k srdci. Nazývá—liapoštol
první božskou osobu Bohem a Otcem Ježíše Kris
ta, dává tím opět výraz své víře v Kristovo bož
ství a člověčenství. Za svého pozemského života
modlil se Kristus jako člověk k Bohu Otci, který
je V nejvlastnějšim slova smyslu jeho Otcem.
Důvod Pavlova blahořečení je požehnání, je—
hož se nám od Boha dostalo: On nás požehnal
2 Gramatická struktura v řeckém originále dokazuje
Pavlovu víru v Kristovo božství. Předložka &nóod, je
společná pro obě jména, Boha Otce i Ježíše Krista.
Oba jsou tedy pramenem nadpřirozených dober a Je
žíš Kristus má stejnou božskou přirozenost jako Bůh
Otec.
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v Kristu všelikým požehnáním duchovním v na
besích. Charakter tohoto požehnání je duchoVní.
Ve Starém zákoně přislíbil Bůh svému lidu dob-
ra časná (Gen. 22, 17; Deut. 28, 3-5 . . .), V Novém

zákoně v Kristu, který je vtěleným požehnáním
Božím, jsme účastni tohoto požehnánív tom stup
ni, jak jsme s Kristem spojeni. Mystické spojeni
s Kristem je předpokladem dosažení požehnání
Božího. Nejhlubší důvod tohoto omilostnění byl
ve věčném úradku Božím. Již před stvořením
světa, od věčnosti bylo v úradku Božím mystické
spojení s Kristem, a tím naše omilostnění. Požeh—
nání, daná lidstvu v čase, odpovídající věčnému
plánu Božího vyvolení. V něm si nás vyvolžl již
před stvořením světa, abychom byli před ním
svatí a neposkvrněné. Všechny, židy i pohany, si
vyv-olil Bůh v něm, totiž v Kristu, který je naší
hlavou, novým Adamem, jak napsal již Korint
ským: „Neboť jako v Adamovi všichni umírají,
taki v Kristu všichni budou oživeni“ (1 Kor. 15,
22). Není to již vyvolení jako ve Starém zákoně,
jehož podstatnou známkou by bylo vnější zacho
vávání a plnění'předpisů zákona, nýbrž vyvolení
v něm, v Kristu, vyžadující čistotu a svatost
vnitřní. V Novém zákoně nestačí pouhá víra a
vnější zachovávání předpisů, je třeba ctnosti:
„Buďte tedy dokonalí, jak i Otec váš nebeský
jest“ (Mt. 5, 48). Svaté a dokonalé předurčil Bůh
v lásce, podle rozhodnutí své vůle za své syny
skrze Ježíše Krista. Podle starozákonních před
stav rodinou Boží na zemi byli Izraelité, národ
vyvolený, jeho děti. Pravoplatnými dědici těchto
předností Izraelitů jsou nyní křesťané, adopto—
vané dítky Boží. Apoštol nemá ovšem na mysli
předurčení ke spáse věčné, nýbrž k přítomným
dobrům evangelia, to jest k víře a milosti zde na
zemi. Prostředníkem této milosti - a Pavel znovu
a znovu to zdůrazňuje - je J ežíš Kristus. „Všichni
zajisté syny Božími jste věrou v Kristu Ježíši.
Neboť všichni, kteří jste byli v Kristu pokřtěni,
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Krista jste oblékli“ (Gal. 3, 26-27). Tato ekono
mie spásy je založena na lásce, na svobodné dob
rotě Boží. Bůh nás předurčil za své syny podle
rozhodnutí své vůle, a ne na základě spravedlno—
sti. Na počátku všeho byla láska, láska nezměrná
a poslední cíl této lásky Boží a z ní plynoucí a
dopce je oslavení Boží: to se stalo ke chvále slávy
jeho milosti, kterou nás omilostnil ve svém mi
lovaném Synu.3 Bůh chtěl, aby jeho dobrota byla
poznána a obdivována lidmi, proto cíl naší adop
ce za dítky Boží je: chvála Boží.
V 7. verši přechází apoštol k nové myšlence:
Ty, které Bůh od věčnosti miloval, omilostnil v
čase (7—14).Druhá božská osoba se stala člově
kem, aby prolitím krve za naše hříchy nám za-.
sloužila synovství Boží.
V něm máme vykoupení skrze jeho krev, ool—
puštění hříchů podle milosti, kterou na nás (Otec)
hojně vylil s veškerou rozumnosti a moudrostí.
V Kristu se dostalo lidstvu vykoupení z otroctví
ďáblova, ze hříchu a jeho následků. Podle orien—
tálních představ krev je sídlem života. Praví-li
apoštol, žeKristus prolil za lidstvo krev, chce tím
zdůrazniti, že Kristus obětoval za nás svůj život,
atak projevil největší lásku k lidstvu, neboť „vět—
ší lásky nemá nikdo nad tu, aby kdo položil život
svůj za své přátele“ (Jan. 15, 13). V čem spočívá
toto vykoupení? Pavel to ihned dodává: v odpu
štění hříchů. Kristova krev vylitá za naše hříchy
a jejich odpuštění je největší projev lásky a vel
kodušnosti Boží k lidstvu.
Bohatství milosti Boží se projevilo i tím, že
nám Bůh oznámil tajemství své vůle, totiž úra—
dek o vykoupení lidstva, tajemství, jež bylo skry—
to předcházejícím pokolením. K vykonání plánu
Božího byl vyvolen Kristu-s,vtělený Bůh, a plá
ny Boží měly býti uskutečněny v plnosti času, to
jest v době mesiánské. Toto Boží tajemství vy
3 Slovo S y n u v řeckém textu není. Přidává je Vul
gata pro jasnější porozumění Pavlových slov.
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jadřuje sv. Pavel nesmírně hlubokou větou, když
praví, že Bůh podle svého úradku si uložil: Spo
jítí v Kristu vše, co jest na nebí í na zemí,4v něm,
jako principu jednoty obnoviti harmonii vesmí—
ru. Kristus je středem řádu nadpřirozeného, věč
né slunce, z něhož vycházejí a k němuž se vra
cejí paprsky milostí Božích. Vše, co bylo rozděle—
no &odděleno od Boha hříchem, rozhodl se Otec
sjednotit a přivést k sobě “skrze Krista. Rozsah
vykoupení, obnovy a sjednocení je všeobecný,
zahrnuje vše, jak krásně pěje Církev v hymnu
Pange linqua:

Terra, pontus, astra, mundus
Quo lavantur flumine.
V následujících verších je velebeno všeobecné
působení nové milosti. Nejenom židé (v. 11) i po—

hané mají účast na této milosti, které se lidstvu
dostalo (jak apoštol znovu zdůrazňuje) bez na
šich zásluh, podle úradku Božího, ke chvále Nej
vyššího: V něm jsme se také stalí dědící. K tomu
jsme bylí předurčení podle ustanovení toho, jenž
všechno působí podle úradku své vůle, abychom
bylí ke chvále jeho slávy, my (totíž), kteří jsme
jíž dříve mělí nadějí v Kristu.
Dodatek 12. verše, my (totiž), kteří jsme již
dříve měli naději v Kristu, není exegety “stejně
vykládán. Sv. Pavel má pravděpodobně na mysli
židy - mezi které se také počítá - kteří již dříve

očekávali Mesiáše. Může se též týkat 'židokřesta—
nů, kteří uvěřili dříve v Krista, než pohan-okře
sťané.
I pohané byli připojení k novému Izraeli, a to
tím, že uslyšeli slovo pravdy, uvěřili v ně a při—
jali slíbeného Ducha svatého: V něm jste í vy by
4Latinský překlad řeckého &vaxemalaíóaaaůaíinstau
rare, obnovit vše v Kristu, neodpovídá původnímu zně—
ní. Exegese V tomto smyslu je sice krásná a theolo-gicky
pravdivá, filologicky však pochybná.
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lz" poznarnenáni zaslíbeným Duchem svatým,
když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o své
spáse a v ně uvěřili. Tím Pavel přechází milosti
plnému působení třetí božské osoby, Ducha sva
tého, jehož působení Vdobě mesiánské bylo před—

pověděno proroky. Obsažně nazývá Ducha svaté
ho záVdavkem našeho dědictví. Výraz je vzat z
právní terminologie Pavlovy doby a znamená zá
lohu, která při uzavření nějakého obchodu doka
zovala, že'obchod byl pravoplatně uzavřen. Tak
i Duch svatý se svými milostmi je nám zárukou
blaženosti věčné. Podobná myšlenka je vyjádře
na v listě k Římanům, kedeapoštol praví, že těm,
kteří uvěřili se dostává prvotin Ducha, to jest
spásy počáteční, spočívající v posvěcující milo
sti, v synovství Božím a právu na věčnou blaže—
nost (8, 23). Plným právem proto volá sv. Jero
nym: „Kdy-ž závdavkem se nám již dostává tak
„ mnoho, jaké musí být obdržení konečně!“ Tak
věřící jsou poznamenáni na vykoupení vlastnic
tví Božího, to jest na potvrzení toho, že se jim do—
stane plného vykoupení.
,
Toto mohutné a strhující vylíčení mystéria na
šeho vykoupení skrze Nejsvětější Trojici vrcholí
Opět ve chvále velebn-osti Boží, která je koneč—

ným cílem vykoupení a řádu nadpřirozeného.

P. JAN - PETR DE CAUSSADE T. J.
Jeho životní prací bylo bojovati prot-i fénelo—nskému

kvietismu v duchu sv. Frant. Saleského. Výkvětem této
práce jsou jeho „Instructions spirituelles“ a „Traité de
l'aband-on a la Providence divine“ Vznik díla je zají
mavý, nebyl totiž psán v knižní formě, nýbrž jako r-oz
jímání, duchovní rady .adOpisy psané do kláštera sester
od Navštívení, pro matku M. A. S. 2 Rottenburku, která
v letech 1737—1761byla vícekráte představenou zmí
něného kláštera. Ona pak rukopisy -P. Caussada dávala
čistí a o-pisovati-i ostatním sestrám podle pokynu sv.
Frant. Saleského, který chtěl, aby jeho dcery prostřed
kovaly si navzájem svá duševní dobra. Proto také
v prvních vydáních traktátu o odevzdanosti do boží
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prozřetelnosti kapitolky následovaly za sebou jen V na
hodilém pořádku. Do přesného systému knihu uvedl jen
později P. Ramiěre, téhož Tovaryšstva. Z tohoto traktá
tu překládáme:

O stavu odevzdanosti.

Všecky duše jsou, povolány k tomu, aby poží
valy nekonečných dober, které se skrývajívtom
to stavu . . .

Je to tedy o-devzdanost,kterou káži, (jeto) vrou
cí (dosl. drahá) láska a ne zvláštní stav. Miluji
všecky stavy, ve kterých tvá milost odivá duše,
daleko jsa toho, že bych chtěl dávati některému
z nich přednost před jiným. Chci naznačiti pro—
středek všeobecný, který by platil pro všecky,
pomocí kterého by mohli'všichni dospěti k ono—
mu stavu, který komu jsi určil-Na všech vyžadují
toliko vůli odevz-datise tvému vedení. Ty pak u
činíš, že každý z nich nepochybně dospěje k ono
mu stavu, který bude pro něho tím nejvhodněj
ším. Je to víra, co jim káži: odevzdanost, důvěra
a víra! Chtít býti předmětem a nástrojem Boží
činnosti a věřiti, že tato činnost se vyplňuje V
každém okamžiku ve Všech věcech a v témž času
na všech (a to) podle toho, má-li důše více nebo
méně dobré Vůle. Hle Víra, kterou káži. Není to
zvláštní stav víry a čisté lásky, nýbrž stav doce
la všeobecný, pomocí kterého mohou naj íti Všecky
duše Boha pod různými podobami, které na se
béře a nabýti božské podoby, kterou jeho milost
duším připravuje. Mluvil jsem duším trpícím,
zde mluvím duším všech vlastností. Nejupřim
nějším instinktem mého srdce jest, a*bychpatřil
Všem, abych všem oznamoval tajemství evange
lická a abych se učinil všem vším. V tomto šťast
ném stavu ukládám si úkol, kterému zodpovím
bez námahy: .plakati s těmi, kteří pláčou, rado
vati se s těmi, kteří mají radost; s h-lupáky mlu—
vivtijejich řeči a s učenci užívati výrazů učeněj
ších a vznešenějších. Chtěl bych učiniti, aby vši
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chni viděli, že (všichni) si mohou činiti nároky —

ne sice na stejné zvláštní přízně-nýbrž na tutéž
lásku, na stejnou odevždanost, na téhož Boha, na
stejnou jeho práci a následkem toho všichni bez
rozdílu na vynikající svatost. To, čemu se říká
zvláštní milosti a vými-nečné,jediné proto to tak
bylo nazváno, že je málo duší, které by se proká
zaly hodné toho, aby je mohly dosíci. V den sou

du toto bude po-skytovati právě největší podíva—
nou. Běda! Tehdy uvidíme,-že se to nikoliv nesta
10pro nějaké vyhrazování se strany Boží, nýbrž
čistě pro jejich vlastní vinu, že totiž většina duší
bude zbavena jeho božské štědrosti. Jakou jen
hojnost dober by byla nechala plynouti do jejich
náruče dokonalá podrobenost a vždycky stálá
dobrá vůle. ,
Tak je to s činností božskou, jako s činností J e—
žíšovou. Jestliže těm, kteří neměli v něm důvěry
ani úcty k němu, nedostalo se podobně ani z je—
ho přízně, kterou nabízí celému světu, nemohou
se nad tím pohoršovati, leč nad svou špatnou dis—
posici. Je sice pravda, že všichni nemohou toužiti
po stejně vysokém stupni, po stejných darech,
po stejně vynikajícím stavu, přece však kdyby
všichni věrní jsouce milosti jí zodpověděli každý
podle své nejlepší míry, všichni by ,byli spokoje
ni, protože by každý dospěl k takovému stupni
povznešenosti a přízně (Boží), která by plně za
dosti učinila jejich touhám. Byli by spokojeni i
podle přirozenosti i podle milosti, protože milost
a přirozenost splývají ve vzdeších, které vyluzu—
je z hloubí srdce touha po této vzácné výhodě.
Kdo se tedy chce radovati z hojnosti všeho
dobra, jen jedinou věc má konati: očistiti své
srdce, odvrátiti se od věci stvořených a oddati se
dokonale Bohu. V této čistotě a v této odevzda
nosti anajde pak všechno. Pane, jiní at' si žádají
všecky možné dary, ať množí své žádosti a mod
litby, co sem-rnétýká, Pane, jen jediného daru si
vyprošuji, jen jedinou modlitbou se obracím na
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tebe: Dej mi srdce čisté! Č) srdce čistá! jak jste
šťastná! Boha vidíte V sobě samém pro svou ži—

vou víru. Vidíte ho ve všech věcech a vidíte ho
v každém okamžiku pracovati (působiti) uvnitř
V sobě i mimo sebe. Jste ve všem jeho předmě
tem a nástrojem jeho (činnosti). Vede vás ve
všem a ke všemu on vás přivádí. Nejčastěji ani
na to nemyslíte, ale on za vás myslí. Sám k vám
přicháží -asvým řádem přijíti musí, (protože) mu
stačí, že po něm toužíte, čeká jen až budete při
pravená. Chtěly byste ve své spasitelné slepotě
rozeznati -v sobě tuto snahu, ale vy to nevidíte.
Oh! Co se jeho týče, on to dobře vidí! Jaká pro
stota! Neznáte tedy, co znamená srdce dobře po
hotové? Není to nic jiného, než srdce, ve kterém
přebývá Bůh, Bůh, když vidí v některém srdci
své vlastní náklonnosti, ví dobře, že to srdce zů
stane navždy podřízené svému řádu. Ale záro
veň ví i to, že vy :neznáte, co by vám bylo k užit—
ku, proto i to si béře za svou starost, aby vám to
dal. Málo mu na tom záleží, že se to vám příčí:
vy si myslíte, že půjdete na východ a on vás po
vede k západu. Chcete se právě vrhnouti pro-ti
úskalí a on otočí kormidlem a uvede vás v pří
stav. Nemáte ani mapy, ani cesty, ani příznivé
ho větru, ani dostatek vody a přece konáte po
vždy jen šťastné cesty. A kdyby piráti chtěli vás
napadnout, nečekaný závěv větru v okamžení
Vászanese mimo dosah jejich moci.
O čisté srdce! ó dobrá vůle! vy jste jediným
základem všech stavů duše (všech stupňů du—
chovního života)! Vámi se nám dostává darů a
skrze vás prospívají dary čisté víry, čišté naděje,
čisté důvěry a čisté lásky. Na vašem kmeni jsou
štěpované květy pouště: chci říci, ty vzácné mí—
losti, které neuvidíme “nikdejinde vykvésti, než
v těch duších dokonale očištěných, v kterých
Bůh, jako v příbytku dosud neobydleném, učinil
svůj příbytek, když před tím vyloučil z nich kaž
dý jiný předmět. Jste tím nevysychajícím pra—
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menem, z kterého vycházejí potůčky zavlažující
květnící Ženícha &zahradu Nevěsty.
Pane, ty zveš každou duši, řík-aje jim: „Rozva—
žujte si mne dobře, neboť jsem to já, kdo dávám
krásnou lásku, lásku, která rozeznává, co jest lep
šího, aby se V něm upevnila. Ode mne pochází ta
sladká a účinná bázeň, která v.nuká strach před
každým zlem a působí, že se jim (člověk)vyhýbá
beze zmatku. Ode mne pochází to nejlepší pozná—
ní, které nám odkrývá velikost Boží a cenu
ctností. Působím to konečně já, že (ve vás) vzni—
kají bez ustání horoucí touhy, prodchnuté oprav
dovou svatou nadějí. Já jsem příčinou toho, že
se neustále koná dobro v očekávání toho božské
ho předmětu, jehož slastí (člověk) bude okoušeti
jednoho dne, jak již v přítomnosti, tak též, ale s
větší rozkoší, štěstí duší věrných (ve věčnosti)!“

P. Pavel Škrabal O.P.:

ŽALM 133: PÍSEN STUPNOVÁ
DAVIDÚV
Hle, jak je dobré a jak příjemné,
když bratří spolu také dlí.
J ako vzácný olej na hlavě, stékající na bradu,
na bradu Aarona, který splývá na obrubu jeho roucha.
J ako herm-onská rosa, která padá na hory Sionu.
Tam totiž zařídil Bůh požehnání, život „ažna věky.

Slovav nadpisu „píseň stupňová“ zařazují žalm
do žal—movésbírky zvané „žalmy stupňové“. Ten—

to žalm je z patnácti žalmů stupňových předpo
slední. Název „stupňové“ poukazuje nejspíše na
liturgické užívání těchto žalmů. Levité, je totiž
zpívali o svátku stánků při noč-níslavností na
stupních,vedoucíchz chrámového nádvoří žen do
nádvoří mužů. Je také možné, že je zpívali pout—
nící, kteří vystupovali ke slavnostem do J erusa
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lema; než odtud sotva mají ony žalmy svůj ná
zev. —Podle ana-dpisuskladatel by měl být David;

nebo také že Davidovi je věnován. Slovo „Davi
dův“ nemá v nadpisu text latinský, chal-dejský,
Targum a j. Kromě toho i řečpoukazuje na mlad
ší dobu totiž na dobu po vyhnanství.
Výklad. V žalmu se opěvuje bratrské soužití.
Samo bratrství rodi-nné, kmenové a duchovní k
němu tíhne. Drží-li se jen z povzdálí, těžko lze
ocenit jeho dobrotu a zažít jeho příjemnost. Ty
se ukážou a obšťa—stní,
až se bratrství projeví ta
ké navenek. Ne jen ve chvilce, tna potkání, ale
v dobře porozuměném a milovaném svazku spo
lužití. Žalmista má nejspíše na mysli shromaž—
ďování se Izraelitů k různým náboženským slav
nostem v J erusalemě, kam se scházeli věřící
z různých krajů. Tam byla patrná podivuhodná
jednota smýšlení a cítění všech. Takto vyjadřo
vané bratrství névy-prchá ani po slavnostech. Do—
jem z toho, „jak je dobré a příjemné . . .“ trvá i
dále. Tyto první dva verše žalmu snad kolovaly
mezi účastněnými pozorovateli náboženských
shromáždění v J erusalemě, vycházely samovolně
z duší, prodchnutých bratrským smýšlením a na
dšením. Žalmista je zachytil a k nim přidal dvě
srovná-ní, aby objasnil dobrotu a příjemnost ta
kového bratrství.
Nej-prve je srovnává se vzácným olejem: „Ja
ko vzácný olej . . .“ Jde tu o posvátný olej, jímž
byl kdysi Aaron pomazán na velekněze, popsaný
v Ex 30, 22. Žalmista si představuje, jak s hla
vy stéká na bradu, která podle Lv 21, 5 neměla
být střihána. Připomíná pak, jak tato brada splý—
vá na vrchní okraj částí bezrukávovéhovelekněž
ského roucha. Tím vším chce bezpochyby nazna
čit, že požehnání, jež posvátný olej veleknězí při—
nášel, sdělilo se celé. jeho bytosti. A podobně i
bratrství, sdílí-li se. Bratrsky spolužít je příjem
né. A chápe-li se opravdově a sděluje se bezná
ročně, příjemnost jeho se rozlévá do všech zú
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častněných. Nikdo není z účasti vyloučen, jakoby
ztrácel.
Jako pro příjemnost bratr-ského spolužití užil
žalmista obrazu oleje, tak pro jeho dobrotu uží
vá obrazu rosy hermonské. Cestovatelům je zná
má rosa v okolí pohoří Hermonu. Bývá tak hoj—
ná, že v kraji na východní jeho straně nelze V
noci venku přenocovat. Pro tuto hojnost byla
příslovečná. Rosa je v Palestině pro půdu ne
zbytná v měsících bez dešťů. O dobrodiní, jaké
zemi přináší, mluví se častějiv bibli (viz Příruč
ní slov. bibl. k tomuto slovu). Žalmista, chtěje
obrazně říci, jaká dobrodiní a kolik požehnání
zjednává všem bratrské spolužití, užil obrazu ro
sy hermonské. Lze si ovšem těžko představit, jak
rosa Hermonu, “rozkláidajícíhose nad severní Pa
lestinou, může padati na hory Sionu či J erusale
ma. Možno to chápati nanejvýš jen jako smělý
básnický obraz. Jinak by bylo třeba místo „hory
Sionu“ dáti jiné slovo na př. pustina a pod.
Poslední verš „Tam totiž zařídil . . .“ shrnuje
dobra, jež přináší taková bratrskost. Je Bohem
požehnána a proto působí tolik dobrého a příjem—
ného. Čemu pak Bůh žehná, to má schopnost žíti.
V bratrskosti, bere-li se hlavně ve smyslu du
chovním, je cosi věčného.
Co Starý Zákon naznačil, to Nový Zákon doko
nal. Bratrsko-st v žalmu opěvovaná uskutečňuje
se plně v křesťanství, v němž jsou všichni pro
Krista spjati svatým poutem bratrskosti. Ani ta
to bratrskost nemů-žebýt skrytá, nemá-li se státi
neplodnou a přítěží.
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ŽIVOT
LITURGIE A DÍTĚ

Často se setkáváme s názorem, že liturgie je pouze ja
kási archaistická forma veřejné a oficiální bohoslužby,
jež se omezuje na mši svatou. Je pravda, že tato je pod
statou a jádrem liturgie; leč chceme-li proniknouti
hlouběji za studium zpěvů a formulí, objevíme V litur
gii ducha, prýštícího organicky ze základních nauk Cír
kve a z primitivního názoru křesťana na život jako ce
lek. Liturgické ritya obřadyjak je dnes známe nevznik
ly z rané a neukázněné potřeby uctívání, tak jak je
tomu u všech primitivních národů. Ačkoliv jsou založen
ny na obecném instinktu, byly vypracovány dobře defi
novanými motivy pro zvláštní uctívání osobního Boha,
kterého božské zjevení učinilo národům známým s jisto
tou a s rozumem. Liturgie, jak ji dnes máme, vyvinula
se postupně jako výraz přání zároveň lidského, založe
ného na specificky lidské potřebě uctívání, jako též
hluboce křesťanského, jsouc rozvojem a zdokonalením
oné potřeby, světlem víry a inspirací Ducha svatého,
spojenou s lidským podáním božské pnavdy ve Vtělení.
Tak liturgie byla přímým výrazem křesťanské mysli,
asi tak jako hudba Griegova byla v užším výměru výra
zem nordické mysli a dílo Shakespearova výrazem ang
lické mysli. Mohli bychom dodati, že stejným způsobem
sama nepřítomnost liturgie je výrazem nonconformis—
tického ethosu a holý stůl a ' přísný vnitřek skotské
„kirk“ je obrazem puritánského vztahu k životu. 00 te
dy je třeba z-důrazniti, jest, že liturgie neobsahuje je
nom známé vnější a formální prvky, nýbrž také ducha
a smysl, jehož ony jsou vnějším výrazem, .totiž ducha a
smysl celého Vtělení. V tomto smyslu sahá za hranice
formální služby Církve &dotýká se každého úseku lid—
ského života. Proto moderní pokus znovuprobuditi nebo
popularisovati liturgii skrývá něco více než ztrátu sta
rých způsobů, více než zlom v tradičních formách uctí
vání; obsahuje zničení celého křesťanského názoru, Inte
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rý byl za tou tradicí. Jestliže liturgie potřebuje vzkří
šení (jakož potřebuje), pak křesťanský lid ztratil vztah
k životu, který je vlastní křesťanství. Jako lidové písně
zmizely, když lidé přestali ve své většině mysliti jako
venkované, tak křesťanská liturgie upadla v nezvyk
u těch lidí, kteří přestali ve velké míře mysliti jako křes—
ťané, kteří, i když dále vyžnávali křesťanství, ztratili
pravý křesťanský názor a filosofii životaí Není to nutně
vlastní vinou, že mnozí katolíci ztratili ocenění pravého
ducha a smyslu liturgie. Její restaurace na pravé místo
v životě může nastati jenom návratem ke křesťanskému
způSobu myšlení, k opravdovému hodnocení lidského
života jako celku v poměru k Bohu a uctívání Boha 
jehož může býti liturgie zároveň pramenem i výrazem.
Aby mělo liturgické hnutí úspěch, musí začít-itím, že
bude právo této pravdě. Snad je třeba si uvědomiti, že
se tak může státi, nebo alespoň, že se tak může státi
ú č i nn ě s mladší generaci, která dosud duševně a
mravně nezkostnatěla, tak jako většina starších. Dítě si
žádá spontánně této životní výuky a je pro vzdělávání
půdou velmi úrodnou.-Má-li člověk přijmouti opravdo
vou f-ilosofii života a dosáhnouti správného“ oceňování
náboženství v životě, musí se stýkati již od malička se
základními pravdami a úkony, jež tvoří základ víry.
Proto rodiče a učitel musí začít co nejdříve vzdělávati
pochopení a povahu svěřenců, nečekajíce až budou mit
dosti rozumu, aby chápali příčiny a důvody svého jed
nání. Způsoby myšlení i jednání se nejsnáze utvářejí
záhy v životě a mají pak také nejtrvalejší účinek. O tom
nejlépe poučují výchoVné snahy totalitních států.
Principy, na nichž se zakládá pravý křesťanský svě
tový názor, jsou však hluboce metafysické a proto je
nesnadné vykl'ádati je dětem (a zajisté netoliko dětem).
Ale stejně je pravda, že dítě reaguje rychle i na metafy
sické věci, jsou-li mu podávány způsobem, jemuž může
rozuměti, a že dále tyto skutečnosti přijme s jedinečně
otevřenou myslí, jakou nenajdeme u dospělého člověka,
který již přišel do styku s falešnými a překroucenými
pojmy, jež ho odvádějí od hlavního thematu. Nesnáz je
hlavně v terminologii. Málo lidí má dar vysvětlovati
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hluboké principy aniž používali technických termínů.
Tak učitel vidí, že žák síce rychle oceňuje takovéto prav
dy, jsou-li mu podávány srozumitelně, že však často ne
ní prostředku, jak mu je podávat. I kdyby existovala
srozumitelná terminologie, je zde ještě další nesnáz
z toho, že se dítě nesmí učiti těmto životním pravdám
pouze jako jinému předmětu školního rozvrhu. Nábo
ženství není pouhým školním předmětem, zabírajícím
tři čtvrti hodiny denně; musí zahrnovati a zabarvovati
celý školní den, musí zahrnovati a zabarvovati celý ži
vot.

.

Oběma těmto praktickým nesnázím čelí liturgie. Děti
jsou neobyčejně vnímavé pro historicko-dramatický
způsob učení. Zák vždycky dychtí po příběhu a zvlášť
po pravdivém příběhu. Přímé vypravování se snadno
pochopí, a je-lí v něm děj, snadno se zapamatuje. Tato
metoda kombinuje událost a fakt. Dramatísuje život a
obracejíc se živě na obrazotvornost, dává možnost snad
né asimilace významů. Kde lze této metody užíti pro
službu náboženské pravdě, tam máme prostý a účinný
způsob vyučování mládeže základním zásadám křesťan
ského života. A tak-ový prostředek máme právě v cír
kevní liturgii.
.
Jelikož liturgické formy vznikly z obecné křesťanské
mentality prostého lidu, jsou určeny v nejširší míře pro
normálního člověka. Nauka se podává zahalena v příbě
hu, nebo lépe řečeno v dramatě, v němž jsou účastni
kněz i lid. Velké bohatství liturgického symbolismu hro
madilo se postupně během staletí a krystalisovalo v li
turgii, jak ji dnes známe. Tak obřady velikonočního tý
dne jsou obnovením posledních dnů našeho Pána, krise
vykoupení skrze Vtělení. Podávajíc slovem a činem ži
vé drama vrcholného konu Boží lásky, Církev nás učí
nejúčinněji, nejen příkladem, ale i účastí, nauce o Vtě
lení a našem přijetí do Těla Kristova. Nejhlubší pravdy
se vykládají lidskými pojmy, jimž může rozumět i ten
nejprostší, a vnitřní zkušenost duše'vyjadřuje se vnější
mi formami. Mše svatá sama je denní obnovou kalvar
ského dramatu. Jednáním a mocným slovem vyjadřuje
svůj vnitřní smysl, jenž se soustřeďuje kolem aktu Oběti
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v konsekraci. A co platí o mši, platí o všech menších vý—
razech liturgické modlitby V celé jejich rozmanitosti.

Liturgie proto podává historii spolu s dogmatickými
pravdami a principy. A to je nejušlechtilejší a nejpři
tažlivější způsob jak učiti dítě těmto pravdám a nau
kám. Kdežto většina školního učení je jen formální, zde
může býti dítě opravdu účastno ve skutečném dramatu
křesťanské víry. Již tím-to faktem dítě je osvobozováno
ze svého neskutečného světa stejně přitažlivým světem
duchovních skutečností, podávaných srozumitelnou for
mou. A od počátku na něho podvědomě působí Význam
ný fakt, že zde neběží o to, něčemu se zase učiti, nýbrž
něco činiti a něčím býti. Tak se v jeho mysli náboženství
zvedá z roviny obyčejných školních předmětů &nabývá
zvláštního zájmu. Zájem nebude o teorii; děti se zřídka
zajímají o teorie. Zájem bude o to, poznat „jak to pra
cujef'. To se ukazuje v chlapeckém instinktu rozbírati
věci na kusy. Ač není schopen dáti části zase dohroma
dy, rád by to uměl a Věděl.Jeho zvědavost, jak Věcipra
cují, je ve skutečnosti známkou toho, že touží uváděti
věci do chodu a činnosti. Užitečnost této vlastnosti pro
vyučování velkým životním pravdám prostředkem li
turgie je samozřejmá. Skrze ni žák se neučí něčemu, co
je pouhou součástí jeho mentálního utváření, s malou
nadějí státi se „částijeho samého jako celku. Naopak
ukazuje se mu úloha, která mu přísluší ve velkém dra
matu, &pravý smysl něčeho, co již počal poznávati zku
šeností. Bude rád, že může pomáhati, „aby se díl-o da
řilo“.

Důležitá je pozomá a častá účast při mši svaté, stejně
společná modlitba. Mimo to musí se hledati [během dne
příležitosti, aby se vykládaly příhody z práce, hry &ži
vota ve vztahu k Bohu. To ovšem bude záviset na učite
lově vlastním pochopení liturgického života & nauky
o mystickém Těle. Nesmí to zajisté znamenat „nábožné
řeči“, ale spíše pokus, upozorniti na vztah obyčejných
věcí života k ústřednímu poznatku Vtělení.
Ač se tento druh činnosti obyčejně nepokládá za část
liturgického hnutí, bude mít svůj Význam,aby usnadnil
&zdokonalil opět obecné pochopení organického života
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v Církvi. Liturgie nebude se již pokládat za něco vzdá—
leného a nesnadnéh-o pro laika, ale bude žita všemi. Ví
me, že jsme zde dali jen obecný návrh, ale aspoň se do—
týká velmi důležitého bodu, a možná vyvolá podrobněj -.
ší plán, jak dáti mladší generaci velké dědictví křesťan—
ské liturgie, jehož má tolik zapotřebí a o něž by mohla
býti připravena. - F. M.
SVATÁ MARIE EUFRASIE PELLETIEROVÁ,
zakladatelka Kongregace sester Matky Dobrého Pastýře
pro záchranu kleslých i mravně ohrožených žen.

Svatá Marie Eufrasie Pelletierová narodila se za fran
couzské revoluce 31. července 1796 na ostrově Noirmou—
tier (ležícího u francouzské Bretagne blízko Nantes), ja—

ko dítě zbožných rodičů. V osmnácti letech vstoupila
v Tours do kláštera Matky Boží Útočiště hříšníků a tam
jí dáno jméno sestra Eufrasie. Roku 1817složila profesí
a čtyři sliby (viz níže). R. 1829poslaly ji představené do
Angersu, aby tam založila nový dům své kongregace.

KongregaciMatky Boží Útočiště

hříšní

k ů založil velký misionář svatý Jan Eudes (14. XI. 1601
až 19. V-III. 1680) pro záchranu mravně kleslých i ohro—
žených žen. Eudes při svém apoštolském působení často
potkával ubohé dívky i ženy, které po svém upřímném

obrácení byly pro nedostatek vhodného jich umístění
vydávány v pokušení upadnouti zpět do svých hříchů.
Ježto však byly jednotlivé domy této kongregace od se
be neodvíslé, nemohla dosáhnouti většího rozšíření a
po 150 letech' nesmírných námah a utrpení čítala

pouze 10domů.
Matka Pelletierová poznala, že budou moci býti vy—
konány velké věci pro záchranu duší jen tehdy, budou—li
kláštery spojeny společnou páskou a zjednán-o víc síly
jednotou a současně vyhlídkou na další rozšíření. Proto
usneseno, když založila r. 1829první dům Matky Dobré
ho Pastýře v Angers, že mají trvati všechny domy za—
ložené z kláštera angerskéh-o Ve spojení s ním. Tím se
stal angerský klášter mateříncem generalátu jí zříze—
ného i' 110domů, které sama založil-a.Bůh ji obdařil čet
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nými dary přirozenými a ve vnitřním životě vykonávala
všechny ctnosti v heroickém stupni. Svou horlivostí i ne—
ochvějnou statečností byla schopna podniknouti velké
věci ke cti Boží a k spáse duší.
Pracujíc neustále a snášejíc nesčetné nesnáze, pořád
přece zůstala spojena s vůlí Boží. Zemřela 24. dubna
1868ve věku 72 let. Svým dcerám zanechala krásný pří
klad ctnosti i božský příkaz: „Mé drahé dcery„ jako zá
věť odkazuji vám dvoje: lásku ke kříži a horlivost o spá—
su duší.“
Byla blahořečen-a 30. dubna 1933,svatořečena 2. květ
na 1940. Podle statistiky “z r. 1939 měla společnost 350
domů, 10.025ses-ter. Kongregace má cel-kem 91.349sester
a zřízenek;

Kongregace Matky' Dobrého Pastýře

má za účel:

do svých ústavů přijímati mravně ohrožené i poblou
dilé (kleslé) osoby ženského pohlaví, nad nimi =bdíti,je
chrániti i říditi, aby je přivedla na dobré cesty. Sestry
mají řeholi sv. Augustina a stanovy sv. Františka Sa—
lesského, které podle zvláštního účelu kongregace po—
změnil a zdokonalil sv. Jan Eudes. Tato řehole je po
tvrzena svatou Stolicí a má v Římě kardinála - protek—
tora. Sestry zachovávají přísnou klaus-um.
_

Noviciát trvá dva roky. Po uplynutí té doby skládají
sestry po tři leta každoročně sliby na jeden rok a pak
věčné sliby. Krom obyčejných slibů (poslušnosti, chu-—

doby i čistoty) skládají ještě čtvrtý slib, kterým se za
vazují, že podle účelu řehole budou pracovati na záchra—
nu duší.

'

Rozjímavý život je spojen s činným, neboť duchovní
cvičení se střídají s prací. Práce se přiděluje každé sestře
podle jejich schopnosti. Řehole nepředpisuje zvláštních
umrtvování, aby se tím více mohly sestry věnovati bla—
hu svých svěřenek.
Dívky, jež se domnívají, že jsou povolány ke klášter—
nímu životu, mohou bezplatně tráviti V klášteře něja—
kou dobu, aby, než se rozhodnou pro povolání účastňu—
jíce se života i působení sester, blíže poznaly řeholi. Tím
mají současně sestry příležitost utvořiti si úsudek o ža
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datelkách. Proto se tato zkušební doba vzájemně uzná
vá za vhodnou i účelnou. Oběma stranám i po této zku
šební době je úplně ponecháno na vůli, jak se rozhod—
nou.

_

Nezbytnými podmínkami pro přijetí jsou: manželský
původ a neúhonný život žadatelky, bezúhonnost rodiny,
z které pocházejí. Nesmějí býti z rodiny, v které se vy—
skytují dědičné nemocí, jako padoucnice, šílenství, ra
kovina, kostižer. Také se nepřijímají osoby, které byly
již V jiné řeholi.
Věno i výbava řídí se podle okolností. I nemajetné

jsou přijaty, mají-li povolání.
Aby tato řehole mohla působiti v našich vlastech, jest
nejprve třeba, aby měla dostatek českých řeholních čle
nek. Nechť se tedy dívky, ve věku od 18 do 32 let, vyho
vující podmínkám výše uvedeným a ochotné se oběto
vati za své pobloudilé i mravně ohrožené sestry, hlásí

u ctihodné matky provinciální předsta

vené kongregace Dobrého Pastýře, M.
Anežky Wagnerově, Wien 24, Wr. Neudorf, Parkweg 1.
K žádosti o přijetí, obsahující krátký životopis, jež bude
dobře poslati doporučeně, nechť přiloží: 1. křestní a biř
movací list; 2. vysvědčení mravní zachovalosti od fará
ře v uzavřené obálce; 3. domovský list, po příp. foto—
grafii.
Zvláště požehnané pole působnosti naj dou u Dobré
ho Pastýře dámy vzdělané ve vychovávacím povoláni
(učitelky) i kdo se domnívají, že jsou povolány pro mi
sie, avšak nelze vyhověti jejich .rtouze.Kdo by chtěl jíti
do misií, nechť to uvede v žádosti o „přijetí.
Prosíme všechny přátele 1 příznivce katolické chari
"ty i ctitele Božského Srdce Páně o modlitbu, by vstoupi
lo do kongregace Dobrého Pastýře mnoho vhodných čes
kých dívek, aby tato kongregace, která je rozšířena po
celém světě, mohla působiti též v českých vlastech.
CTEME PÍSMO SVATÉ

Písmo sv., jak praví sněm tridentský, nemá ležeti la
dem. Třeba je zbožně a pilně čísti.
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Četba Písma sv. vzdělává a zušlechťuje srdce naše,
protože je pramenem moudrosti Boží. „Zákon Páně je
dokonalý, občerstvuje duše. Zjevení Páně je spolehlivé,
moudrost skýtá dětem“ (Z. 18, 8). A sv. apoštol Pavel
píše V druhém listu k Timotheovi (3, 15-17): „Od dětin
ství znáš Písma svatá, která tě mohou naučiti ke spáse
Věrou, jež jest v Kristu Ježíši. Všechno Písmo od Boha
vdechnuté je užitečno k učení, .kárání, k napravování,
k výchově ve spravedlnosti, aby člověk Boží byl doko
nalým, způsobilým ke každému skutku dobrému. V listě
pak k Římanům (15,4) piše: „Cokoliv napsáno jest, k na—
šemu poučení napsáno jest, abychom skrze trpělivost a
potěšení Písma naději měli.“
V žalu a utrpení je Písmo sv. útěchou, upřímně hleda
jícímu pravdu světlem, pokleslému výstrahou i povzbu
zením k pokání, znavenému duchovní vzpruhou, zoufa—
lému nadějí, pronásledovanému oporou, trpícímu posi
lou. Ukazuje cestu ke spáse, napravuje myšleni lidská,
prohlubuje a očišťuje zbožnost, probouzí lásku, je obra
nou v pokušení, studnicí pravé moudrosti, světlem
v duchovních temnotách, křídly k nebesům. Svatí Otco
vé nazývají Písmo sv. pro veliký užitek, jaký nám při
četbě skýtá, nejbohatším pokladem nauk nebeských, u
stavičně se prýštícími prameny spásy, hostinou Boží a
rozkoší srdce. Kdo čte Písmo svaté, nemůže toto zůstati
bez vlivu na jeho duši i celý život.
Vezmi proto & čti!

Čti častěji Písma Božská, ano nikdy z rukou a očí
svých je nepouštěj! (Sv. Jeroným.) Čti je v zármutku,
bolešti, pokušení, čti pravidelně, zvykni si denně, snad
ráno, snad večer podle toho, kdy máš nerušenou chvíli,
čti i na cestách. Čtěme Písmo sv. v rodinách, besídkách
mládeže, všude, kde je to vhodno.
V 1.1.knize Ezdrášově (hl. &) čteme toto dojemné mís

to: „I shromážděn je veškeren lid jako muž jeden do
ulice, která jest před branou vodní, a řekli Ezdrášovi,
učiteli, aby přinesl knihu zákona Mojžíšova, kterýž byl
vydal Hospodin Izraelovi. Tehdy přinesl Ezdráš kněz
zákon. . . i četl v něm zjevně na ulici . . . od jitra do po
ledne u přitorrmosti mužů i žen i moudrých: a uši všeho
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lidu p'ozdvíženy byly ke knize . .. Plakal veškeren lid,
když slyšeli slovo zákona.“ Jaké to .poučení pro nás!
Záleží ovšem na tom, jak čísti Písmo svaté.
Návod nám dává Kniha následování Krist-a (-h1.5.).
„Pravdy hledej - praví - VPísmě sv., nikoliv krasomlu
vy. Každou knihu Písma sv. dlužno čísti v .tom duchu,
v jakém byla napsána. Hledejme'v Písmě sv. raději své
ho užitku, než uhl-azeného slohu . .. Lidé pomíjejí, než
pravda Hospodinova zůstává na věky. Bůh mluví k nám
způsobem rozmanitým a nepatří na osobu lidskou . ..
Chceš-li míti z četby prospěch, čítávej pokorně, prosto
dušně a s Věrou a nebaž nikdy po cti, zdáti se jakýmsi
znalcem.“
Četbu Písma sv. začínáme modlitbou. Čtěme pomalu,
slovo za slovem, a ne mnoho - snad jednu kapitolu, snad
nějakou stať, za .to však snažme se zbožnou myslí čtené
vnímati a vztahovati na svůj život. Při tom všímejme si
poznámek anebo výkladu čtenéh-o.
Čteme-li sami, anebo nasloucháme četbě evangelia,
vnímejme jeho slova jakoby z úst samého Spasitele.
„S Kristem rozmlouváme při modlitbě, nasloucháme mu
při četbě slova Božího“ (sv. Ambrož).
Takt-o Písmo svaté nepochybně přispěje k prohloube
ní duchovního života našeho. - Žk.

CO SE ZTRATILO A CO MÁ BÝT HLEDÁNO

Nechybí nám neobyčejně důmyslně, důkladná a vše
obsáhlá theologie.
.
Nechybí nám neuvěřitelně hluboká mystika.
Nechybí nám podivuhodné přesná a do všech důsled
ků rozvedená liturgie.
Máme v Církvi nesmírné poklady všelikého poznání,
poklady vědy, umění.
'
A máme světce, živé poklady a prameny, jimiž se roz
téká hojnost milostí do celého našeho života.
A přece, máme—lijít ke zpovědi, shledáváme pracně &
namáhavě svoje zpovědní zrcadlo. Tolik .lidí si naříká,
že nevědí, z čeho a jak se zpovídat. Nevíme ani, modlí—
me-li se tak, jak se máme modliti! V osobním životě má
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me ustavičný nedostatek, ačkoliv Matka Církev je tak.
nesmímě bohata, že bychom nemuseli nikdy, trpěti nou—
ze V příkladech, povzbuzeních a všeliké chůzi po tomto
světě v ohledu duchovním.
To, co nám chybí, je in (1i v i d u e 1n í náboženská.

praxe. Dovednost křesťansky žít za sebe a pro se—
b e. Což o druhé, o ty se staráme ustavičně, píšeme, řeč-
níme, nabádáme, apoštolujeme a organisujeme. Ale na.
vlastní cestě stále tápeme. Nedovedeme tvořit duchovní

život z vla s t ní c h sil, z vlastní zkušenosti. Stále se
ohlížíme po druhých. Jak by to udělal mystik? Jak bych.
se modlil liturgický? Jak mám vlastně jít k svatému při—
jímání, mám-li tak zvaný dobrý úmysl?
Milost Boží chce pracovat se mnou zcela jinak, než
s učeným theologem 17. nebo 20. století. Můj případ je.
skutečně n e s ro v n a t e 1n ý s jakýmkoli druhým pří—

padem - v tom to vězí. To nechceme uznati. Chceme být
zbožní jako svatá Terezie Ježíškova, nebo přesně litur—
gíčtí, jako chór benediktinů, ačkoliv nej-sme ani tim,
ani oním, a měli bychom denně Bohu děkovat za to, že

jsme, co j sme.

Milosti Boží jsem, co jsem, říká svatý Pavel. A milost
Boží nebyla ve mně marná. V e m n ě, ne v mém souse
du, který je něčím naprosto jiným než já - a bude do
skonání věků něčím jiným.
Případ mé vlastní duše vyžaduje mého vla s t n í h o

hledání

Protože si to hle odpouštíme, dovedeme sice psát
tlusté učené knihy a duchaplná pojednání o všem mož—
ném na světě - po případě io sobě samých - zachce-li se
toho někomu - ale stojíme bezradně před každým řeše
ním, které se nás týká bezprostředně & přímo a které
těsně souvisí se spásou naší duše.
Co se mám modlit před svatým přijímáním? ptá se
paní, podle všech domněnek zbožná. To, co si přečetla ve
své módlitební knížce, zdá se jí něčím, co neodpovídá
docela stavu její duše a neodvažuje se přece vla s t ní

silo u moci se na několik důvěrných slov ke Kristu.
Kdyby si říkala prostě a vroucně P a ne

hodna...
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bylo by to přiléhavé, výstižné, plné, syté,

upřímné a Bohu jistě přijatelné po všech stránkách.,
Místo toho pobíhá úzkostlivě po různých stránkách růz
ných knížek. Zkouší to hned s výkřiky svatého Ignáce,
hned se vzdechy svaté Terezie Ježíšovy, otevírá Misálek
&sahá po Tomáši Kempenském, kterého si také připra
vila s sebou.
0 Bože, nevím nic jiného, nic lepšího, než že nechci
vědět nic o tom všem, co dělají a říkají druzí, &vrhám
se zcela slepě na svá obyčejná slova, 3 touhou, abys mne
přijal tak ubohou a nedovednou, jakou vskutku jsem!
Vždyť Bůh chce jen m oj e úsilí!
Bůh chce můj oheň, ne cizí!
Jsme-li chudáci, proč se vydáváme za bohatce?
Snad - ba jistě - půjdeme ke svatému přijímání s myš
lením a cítěním velmi chudým —nesrovnatelně chudším
než měl a má onen slavný mystik nebo tamtem velko
lepý liturgik. Ale půjdeme na s v ý c h vlastních nohou,
a ne po cizích.
A teď si na něco vzpomínám.
Před několika lety cestoval F. X. Šalda do Italie. Do
vlaku, v němž jel, přistoupila rodina Italů. Pán, paní,
slečna. Dali se s ním do hovoru asi dvouhodinového.
Když vystoupili a já se probrala z dřímoty, povídá: Za
jímá mne, jak se dívá na život průměr lidí.
Jak to víte, že je to průměr? Myslím vždy naopak na
něco neobyčejného!
Hleďte: paní a dcera měly šaty z konfekce, pán je spo
kojený řádný občan, libuje si nyní pořádek v Italii.
Poznámka 0 šatech z konfekce mne překvapila.
Musíte-li si koupit šaty u vetešníka nebo v obchodě,
kde jsou již ušity na prodej, určitě vám v něčem nemo
hou padnout. Předně, nejsou šity na vaši míru. Aniž se
vám docela líbí, ale nemůžete si pomoci, vezmete, co je
a co je přiměřeno vaší peněžence. A také se vám nebu
dou hodit pro všechny okolnosti vašeho života, ba snad
vůbec pro žádné . . . A proto vás neudělají volnými, bu
dete mít v nich pocit jakési umělosti.
Ano, žijeme v duchovním životě příliš mezi konfekcí
a krémem vetešníkovým. Ať si zkoumají učenci, co bylo,
a bude, pokud to není naše povolání, je to věc, která je
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bud' příliš za námi, nebo příliš před námi, abychom s ní
mohli p r a k t i c k y počítat ve Vlastním životě.
Zmocňujeme-li se věci jako napodobitelé .. nebo jako
kořistníci, což je ještě horší - nebudeme z nich mít nikdy
užitku, protože cizí ovoce na našem stromě nenaroste ke
větvím a bude vypadat Vždyspíše jako hračka, než aby
chom mohli přesvědčit i jen sebe, že je to přece z Vlastní
úrody, z Vlastního úsilí . Cizí plody nás jen nadýmají.
Neproměňují se na stromu našeho života v něco, co
s námi doopravdy souvisí.
Pro mnohou vědu a přemnohá umění ztrácíme prostý
vztah k nejdůležitějším, ba základním vztahům našeho
bytí. Místo co bychom si došli pro vod-upřímo .k prame
ni, jdeme několik hodin k velkolepému vodovodu, kde
už jistě je promíchána pozoruhodným technickým výko—
nem k nepoznání . . .
N á v r a t k .so b ě, tam bychom měli Všichni začít!
Abychom mohli zvolat se svatým Pavlem onu nedoce—
něnou větu, která se hodí pro každého z nás přesně a
pro všechny .časy: Milostí Boží jsem, co jsem. A milost
Boží nebyla ve mně marná! - Marie Štec-hová.

KŘESTAN ZACHOVÁVÁPŘEDPISY
Ač je to na první již pohled samozřejmé, protože je
to obsaženo V Bibli,“přece je třeba to zdůrazňovati. Sv.
apoštol Pavel napsal římským křesťanům: „Každá duše
budiž poddána vyšším mocnostem. Neboť veškerá moc
jest od Boha“ (13). Mravověda uvádí hned tři důvody
věcné, proč je třeba zachovávati předpisy, které jsou
požadavkem některé doby. První je ohled na obecné
dobro; je totiž křesťan ve svědomí povinen bráti ohled
&zaříditi svůj život na obecné dobro. Aby totiž celek se
mohl zdárně vyvíjeti a V tom celku aby každý nalezl
—své blaho pozemské.

Za druhé uvádí spravedlnost. Aby totiž jeden sobecky
neporušoval rovnováhu, kterou zachovávati velí ctnost
spravedlnosti. Co jeden sobecky uchvátí pm své pohod
lí, o _tonějakým způsobem připravil nespravedlivě dru—

hého, na kterého se potom nedostane. Spravedlnost totiž
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jest vyrovnanost. Když se řekne, každému co jeho jest,
znamená to sobeckým pěstováním sebe neubíratí druhé
mu podíl, na který on má stejné právo. Mohli bychom
tu na příklad uvésti předpisy vyživovací, předpisy o ob
chodu. Na nich totiž je to nejjasnější, jak spravedlnost
křesťanská žádá spravedlivé jich zachovávání, aby dru—
hému nebylo odňato potřebné.
Třetí důvod, který uvádí mravověda pro zachovávání
předpisů, jest křesťanská láska. Zachovávati lásku
k druhému jest přáti jemu dobro a podle svých možnos
tí spolupůsobiti, aby od druhého bylo odvráceno zlé a
aby se mu dostalo jeho prospěchu. Protože člověk nežije
samotářsky, proto jeho každý skutek dobrý 1zlý strhuje
někoho k dobru nebo ke zlu. Tak i zachovávání nebo
nezachovávání předpisů nikdy nezůstane činem isolova—
ným, jednak svým příkladem, jednak následky dobrými
nebo trestnými neb-opoškozením. Můžeme tu zase uvésti
na příklad předpisy zatemňovací, o jízdních pravidlech
a podobné. I když nehledíme k tomu, že svým činem
může někdo strhnouti do spolutrestu druhého, působí
tu vždy demoralisujícím vlivem nezachovávání, kazí se
příkladem charakter druhých. A může býti skutečně
přiveden do škody někdo, kdo spoléhá na zachování
předpisů u druhých a podle toho se zachová, takže ne—
počítá s nezachováním u druhého a přijde třeba ik úra
zu. - Krátce je to řečeno slovy sv. Bernarda: Zachovej
pořádek a pořádek zachová tebe. 
NAC „DĚJINY KŘESTANSKÉ CHARITY“?
Když jsem upravoval do tisku rukopis „Dějin křes—
ťanské charity“, zdálo se mi zbytečným psáti k němu
nějakou předmluvu, ve které bych vysvětlil, jakou dů
ležitost má pro nás tato látka. Teď však vidím, že by
bylo bývalo dobré naznačiti aspoň hlavní důvody, proč
zpracování této látky bylo u nás žádoucí.
Dějiny křesťanské charity mají předně význam p r a k
t i c k ý.

Jsoupředevšímškolou milosrdenství.

Uka

zují, jak Církev vždy považovala za svou povinnost u
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lehčovati trpícím jejich osud &ujímati se právě nejopuš—
těnějších. Není možná čísti 0 velkých skutcích křesťan
ského milosrdenství velikánů křesťanské charity, aby
chom necítili v sobě nutkání, že i my máme pomáhati
svým trpícím bližním. V katakombách, v těchto místech
velké víry a velké lásky k Bohu, probudil se ve sv. Filí
pu z Neri světec a v mladém Newmanovi velký katolík
a kardinál; při četbě 0 velkých skutcích milosrdenství
probouzí se i v nás velké milosrdenství. Velké příklady
charitativních osobností a epoch jsou drahocenným' da—
rem Božím pro lidstvo. Bůh jimi sleduje velké plány, a
my se protivíme Jeho vůli, když je v dějinách ignoru
jeme. Pak si vypůjčujeme náměty Bůh ví kde; jako lidé,
kteří zapomínají v dobách hladu; že mají sami doma
vzácný chléb, a žebrají u jiných - aby oklamali svůj
hlad - o alkohol, opium, bonbony.
Dějiny charity ukazují též, že charita při vší věrnosti
k neměnitelným zásadám musí v sobě míti dost pruž
nosti, aby se p ř i z p ů s o b o v ala měnícím se potře—
bám dob a zemí. Vyjádřil jsem to na str. 166 „Dějin
křesťanské charity“: „Kristus nedal své Církvi dopo

drobna propracovaný konkretní program charitativní,
platný pro všecky národy a pro všecky časy, nýbrž dal
jen vedoucí myšlenky a dal lidem rozum, aby sami pře
mýšleli, jak tyto neměnítelné zásady prováděti za změ
něných poměrů. Kdo se nechce přizpůsobiti, ať již běží
o jednotlivce nebo spolky nebo o řeholní řády, kdo
s tvrdošíjnou konservativností trvá na pracovních cí
lech, metodách a formách, které sice kdysi byly velmi
časové a účelné, ale dnes za změněných poměrů jsou
přežitkem a překážkou života, ten bude smeten. Bůh ne
chce, aby jeho dílo bylo kompromitováno tím, že lidé
nechtějí užívati rozumu, který jim svěřil“
Dějiny charity mají dále praktický význam i tím, že

ukazují, kterých ú s k ali se musí vystříhati charitativ
ní práce, nemá-li ztroskotati. Nepsal jsem dějin charity
jako chvalozpěv na charitu; psal jsem (1ěj in y, a proto
jsem předváděl světlé stránky, ale i stíny. Nezatajuji
chyb, které se v charitě staly. Vždy se vyplácí podívati
se skutečnosti pevným okem do tváře, i když je tvrdá a
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nepříjemná. Jaké ztráty by "tomělo pro zdraví lidstva,
kdyby lékaři neměli odvahy se nebojácně podívati i na
:nejbolavější a nejvíce odpuzující místa organismu. Omy
ly v charitě jsou lekce mnohdy velmi draze zaplacené,
ale lekce pro naši práci velmi cenné! A bylo by V tom
velmi málo lásky k charitě, kdyby se takové omyly za—
'mlčovaly nebo se přes ně přecházelo s nějakými sofis
maty. Pravda - i historická - je velkou učitelkou života!
Dějiny charity mají dále vysoký význam a p o l 0 g e—

tický. Heroická ctnost je vždy jednou z nejlepších
apologií Církve, jako vůbec svatost je jedním z nejúčin
nějších důkazů božskosti Církve. A v dějinách charity
je tolik heroismu, tolik postav, u nichž - když jsme se
nad nimi hlouběji zamyslili - si musíme říci: „Prst Boží
jest toto“ (II. Mojžíšova 8, 19). Na nesčíslných místech
musíme si říci: „Kdyby Duch svatý nebyl svou sílu pro
půjčoval těmto lidem, kdyby jeho moudrost, rada, moc
zde nebyly působily, lidé odkázaní jen na sebe nebyli by

mohli provésti své charitativní dílo s takovou nekoneč
nou obětavosti, podnikavostí, vytrvalosti.“ - Je pravda,
ve svých stručných dějinách nemohl jsem tento moment
apologetický z heroismu ctnosti vždy plně rozvinouti,
musil jsem se spokojiti náčrtkem základních tendencí
v dějinách křesťansképéče o trpící; ale aspoň na někte
rých postavách jsem i tuto myšlenku rozvedl podrob
něji, u jiných jsem jen naznačil; dá Bůh, že budu mo
ci tuto psychologickou a apologetickou stránku osobností
charity ve zvláštní práci později rozvésti' podrobněji.
Charita, jak se projevila v dějinách Církve, není pou
hým dílem lidským; jest i vzácným dílem Božím. Psát
dějiny charity znamená i předváděti celou dlouhou sou
stavu zásahů Božích.
Ještě z jiného důvodu mě dějiny charity zajímaly ja
kožto theologa. v th e 0 10 ;; ii velmi důležitým oborem
vědním jsou t. zv. dějiny dogmatu; na př. dějiny dog
matu vykoupení, neposkvrněného početí a pod. Rozsáh
lá literatura obírá se tímto oborem. Obdobně je možno
též sledovati dějiny morálky a dějiny nauky a praxe
jednotlivých ctností. Dějiny charity jsou příspěvkem
k dějinám jedné z nejdůležitějších křesťanských ctností,
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lásky k bližnímu trpícímu. Je vědecky velmi zajímavé
sledovati, jak základní myšlenka této lásky, tvořící část
všeobecného přikázání lásky k bližnímu, stále se udržo
vala ve své podstatě, jak však praktické její provádění
se měnilo a upravovalo podle měnících se poměrů hos—
podářských a sociálních a podle potřeb doby a místa,

dobách se skupiny skutků milosrdenství duchovního na
skupinu skutků milosrdenství tělesného a v rámci téže
skupiny na různý druh skutků. Bylo by vděčnou látkou
k monografii, kdyby se sledoval vývoj .a změny tohoto
vnitřního smýšlení, této v nit řní charity, z níž z e v
n ěj š í skutky charitní vyplývají a jsou jejím zevnějším
projevem. Ve stručném přehledu dějin charity nebylo
ovšem možno podati podrobně i tuto Otázku.
Proč jsem však všech otázek, které .sevyskytují v dě
jinách charity, nepodal v celé jejich šíři? To by bylo
vyžadovalo velkého několikasvazkového díla, velmi dra—
hého, a na to se v našem malém národě odvážiti nemů—
žeme. Němci musili svůj původní plán na rozsáhlejší
Dějiny charity omeziti na dvousvazkové dílo Lieseovo;
francouzské pětisvazkové dílo L-allemand-ovo před 29
roky se zastavilo, poslední díl pořád ještě není vydán.
Proto jsem se rozhodl: Velikost a cena díla musí býti

úměrná počtu katolíků našeho národa. Největší služba
Církvi a charitě se prokáže tím, když dílo svým rozsa
hem, cenou, způsobem podání umožní, .aby oo nejvíce ka—
tolíků mohlo z"něho těžiti a když vedoucí myšlenky je—
ho co nejvíce .serozšíří. Jakou cenu pro život mají myš

lenky uvězněné v díle nepřístupném pro svou drahotu?
Proto musil jsem odmítati mnoho látky, 1krásné, abych
jen dosáhl toho, oo se za daných skutečných poměrů
u nás dosíci dá.
Ale .ojednu věc jsem se při vší stručnosti snažil: abych
čtenáři podal informace plné .a bezpečně spolehlivé.
A pro ty, kdo by chtěli v jednotlivých otázkách se za—.
pracovati dále, uvedl jsem všude hojnou literaturu.
Dr. Bedřich Vašek.
Kniha dr. Vaška „Dějiny katol. charity“ vyjde v tyto
dny v nakladatelství Velehrad. - Poznámka red-akce.
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PRACOVNA
NEZAMENUJ DUCHOVNÍ ŽIVOT ZA CIT

Chápe sice jedna škola náboženské psychologie celé
náboženství jako projevy ryze citové, ale celé nábožen
ství rozhodně jenom v citu není. A je třeba proti tomu
rozhodně bojovati, protože náboženství znamená napl
nění nejvyšších lidských schopností nejvyšším předmě—
tem, Bohem. Nevylučujeme ovšem citu. Cit má své místo
i v náboženství, ale nesmíme ani sami celý náboženský,
duchovní život směstnávati jenom do citového života,
ani nesmíme k tomu mlčeti, jestliže lidé říkající, že ve
dou duchovní život, se spokojují pouze s citovým živo
tem okolo náboženských předmětů.
Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, v duchu a v prav
dě se mu mají klaněti. Cit je velmi málo odhm-otněn.
V rozumu .a ve vůli a v životě skutečném se má usku
'tečňovati hlavně náboženský život. Jistě, .že i cit musí
býti zachycen. Ale to je na začátku duchovní dráhy, kdy
cit velmi pomáhá tím, že rozumu a vůli podává předmět
jejich jako velmi vhodný. Ale rozum musí sám prožití
pravdivost a velikost a nesmírnost Božích pravd a vůle
se musí rozhodnout pro tohoto velkého a dobrého Bo
ha. Milovat neznamená' jen cítiti příchylnost, nýbrž
chtíti, a to účinně, dobro milovanému. Proto pravá láska
může kolikráte být bez citového velkého vzrušení, ale
nemůže býti bez vůle provázené rozumem. Rozum uká—
zal Vůli, dobrotu a láskyhodnost předmětu a vůle nyní
chce svému předmětu dobré, snažíc se .o toto dobro.
V lásce Boží chceme velikost a slávu Boží, chceme jeho
svatou vůli, chceme, aby On měl přednost ve všem a
především v našem životě. To je skutečná láska. Tato
láska musí dále .ží-ti&nás vésti, i když .se cit odmlčuje.

Je řada lidí, domnívajících se, že žijí v duchovním ži
votě, kteří by celý svůj duchovní život rozplýtvávali
ve sladkých citech, v nábožných citech a kdovíjakých
ještě různých citech. Jakmile ale jednou poznávají svou
citovou neschopnost, jakmile se jim v duši zatmí, jak
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mile je překvapí to, čemu říkají tupost duchovní, anebo
vyprahlost, hroutí se celá jejich zbožnost & domnívají
se, že je veta po jejich duchovním životě. Tak chápou
třeba citově i lítost. Jsou nešťastni nad tím, že se třeba
nerozplývají v slzách, zatím ale pravá lítost znamená
odvrácení se od hříchu jako od něčeho ohavného (dolor
et detestatio, jak říkají moralisté).
Citem sice začíná předehra duchovního života, i fina
le jeho vyznívá, podle sv. Tomáše, vyvrcholení du—
chovního života, když neschopnost rozumu a vůle vy
jádřiti nějak tušenou přítomnost Boží v duších, pří
tomnost důvěrného obcování"vystřídá cit, kterým pozná
vá člověk ex quadam dulcedíne amoris Boha přebýva
jícího v duši jako doma, jako přítel v milované duši.
Ale celý běh duchovního života jest těžký a kloportný
zápas rozumu, snažícího se o .spočinutí v temnotě víry
a Vůle, snažící se o to, aby Bůh měl v jejím životě prvé
místo ve všem. Toto je pravý duchovní život: jen Ty,
o Bože ve všem a především, tvá vůle na prvém místě.
Ne já, ale jak ty chceš, Pane! A když chceš v temno—
tách a když se mně přibližuješ tak, že cit rozpačitě
musí se držeti stranou, i tím tě chci milovat, že takto
mne vedeš, že mne chceš vésti do duchovní oblasti své
lásky, protože jsi duch a kdo tě chce opravdu & čistě
milovat, musí tě v duchu a v pravdě milovat!
Tedy pozor na nebezpečí přílišné citovosti v nábo
ženském životě. Znám 'více lidí, kteří “se dovedou ve
sladkých chvilkách božího laskání rozplývati něhou, aby
pak propadli nejčernější nečinnosti, když se Bůh odml
čuje jejich citu. To není náboženství, nýbrž sobectví, &
ještě sobectví nižšího rázu, protože se spokojují s na—
.VV'
sycováním mzsmh schopností. - Braito.
VŠEMU POROZUMÍŠ V PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ

Tázali se sv. Ignáce z Loyoly, co by dělal, kdyby bylo
zrušeno jeho Tovaryšstvo. Odpověděl: Oddal bych se
čtvrthodince rozjímání a pak bych již .na to nemyslil.
Čtvrthodinka před tváří Boží, čtvrthodinka promodlená
by mu stačila, aby i takové ráně porozuměl. Proč nás
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tak často drtí věci nepříjenmé, různé rány, které nás
stíhají? Protože se s nimi měříme pouze se svými vlast
ními silami, protože se snažíme sami na ně najíti odpo—
věď, protože vidíme při nich pouze sebe.
Kdo se postaví V takových okamžicích před tvář Bo
ží, kdo se důvěrně dohovoří s Bohem, porozumí i tako
vým navštívením. Nejprve si uvědomí, že Bůh je láska
a dobrý i v takových dopuštěních a že má nejlepší ú
mysly a plány i s takovou ranou. Dále si uvědomí, že
sám nestačí na porozumění všem otázkám, hlavně že
neporozumí sám ze sebe všem spletitostem životním.
Pozná, že se musí opřít o moudrost nekonečnou, o mou
drost Boží a jí ponechati poslední vysvětlení, moudrosti,
která jest zároveň nesmírně láskyplné, která v-šepořá
dá zároveň s láskou a k našemu nejvyššímu dobru.
Posléze pochopí člověk v takovém tichu uklidnění se
před tváří Boží, že není sám na světě a že nejsou tu
jenom jeho zájmy, nýbrž že moudrost Boží pořádá z o
sudů tolika lidí své svaté plány, které nakonec vedou
k duchovnímu dobru všech. Jenom kdybychom více vě
řili nejenom v Boha, nýbrž také Bohu. Pak bychom
i byli účastni onohrodobra, ke kterému vedou tajemné
plány Boží, osudy nás všech kolikráte divně propletené.
Ve světle Boží přítomnosti zjeví se nám všechno do
cela jinak, jeví se nám ve věčném světle a svatém, Bo
žím smyslu. C)kdybys znal dar Boží! Poznáš ho, jestliže
se vším staneš nejprve ve světle moudrosti a lásky Bo
ží, jako sva-tý Ignác. - Braito.
ABY ZJEVENO BYLO SMÝŠLENÍ MNOHÝCH

Křesťan uhlazený a přesný. Navenek. Dával ze všeho
desátky a plnil všechny vnější povinnosti. Bylo to tak
zavedeno. Jemu se při tom slušně vedlo. Nebo bylo to
docela třeba i jeho živobytí. Snad bylo křesťanství nebo
jeho stav docela i ve vážnosti. Byl horlivý a zbožný.
Ba, on (bylvzorný. Někdy uměl býti'i horlitelem bratří.
Napomínal a poháněl je. Najednou vezme Bůh takové
mu člověku a horlivci všechno, vezme mu čest a dobré
jméno, pohodlí, vážnost, samozřejmost jeho vznešenosti.
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Kdo pak jde za Kristem? Kdo pak vzdá čest jeho poní—
žení? Takovému člověku se má dostati velké milos—ti,že
smí píti kalich zároveň s Pánem. Má být ponížen s po
níženým Kristem. Má vytrpětí odpírání, znamení Páně
ve svém okolí, ve svém životě. Ale cedr libanonský se
hroutí. Nezná Krista. Rozhodně ne poníženého, krváce—
jícího, poplivaného... Takoví říkají: My jsme očeká—
vali, že on znovuzřídí království izraelské a zatím je
poražen. Ergo nos erravimus. Tedy jsme se mýlili. Ježíš
je nejjistější a působí nejneomylnějí, když byl a když
je znovu stále ukřižován. Nikdy ho neznali. Znali Krista
zprostředkovatele poklidného pohodlí, V němž věčná
blaženost byla dobrou dekorací, slušným příslibem, ko
runou dobrého života na zemi. Proto, když Kristus zkla—
mal, opouštějí ho. Kristus ale nezklame. Říká to jakoby
varovné všem, kdož se chtějí odvážíti jít za ním, že

svým nejmilejším je připraven dát pronásledování, utr
pení a ponížení. Ježíš upozorňuje předem na tento způ
sob své lásky.
'
Ve chvílích kdy Kristus chce dáti lidem co má nej—

vzácnějšího, ukazují takoví lidé, že toho nejsou hodni.
Očekávalí od Krista velmi málo. Když jim nabízí více,
odstupují od něho. Nebo ho i zrazují. Již jim nic ne—
říká. Nic \jim nedává. Jsou zničení a ztraceni. Ukazují,
že nemilovali Krista, nýbrž své časné _výhody z něho.
Ukazují, že jim byl Kristus cizí a oni cizí Kristu. „Zje—
Vílo se jejich smýšlení, jejich nitro; Nebyli Kristovi,
protože jejich nitro bylo plné jich a ne Ježíše. Ve chví
lích navštívení se ukázalo jejich sobectví. Někdy zra
zují Krista—í veřejně, někdy jen vzdychají, stydíce se
veřejně Krista zapřít, vzdychají nad tím, že se rozhodli
kdysi zdátí se být jeho učedníky, jsou smutní nad tím,
že je Spasitel vzal za slovo. - Braito.
'

ZNEUŽÍVÁNÍ VELKÝCH A SVATÝCH SLOV

Slyšel jsem nedávno a četl rovněž námitku proti
častému opakování modliteb. Námitka říkala, že pak
nejsvětější slova modliteb a nejsvětější skutečnost ob
sažená v modlitbách zevšední, a že jich pak lidé užívají
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bez úcty, bez lásky, až jich zneužívají. Vykládají tímto
způsobem ono strašné zneužívání jmen Božích, které se
rozmohlo mez-idnešními křesťany a nekřesťany. Vyklá
dají toto znevažování tím, že se svatého jména užívalo
jako běžného pozdravu. Užívalo prý se ho tak často, až
úplně zevšedněl.
To není důvod. Nikdy není vnější příčinou vnitřního.
Může vnější působiti, ale tím, že se nabízí vnitřnímu.
Když je ale vnitřní silné, když je živé, odolá snadno
vnějšímu. Když je vnitřní dobré, živé, ubrání se vnější
mu vlívu špatnému.
Kořen věc-i je jinde. Když se podařilo odkrviti du—

chovní život, je přirozené, že vnější projevy vnitřního,
duchovního života ještě dlouho potrvají. Ale to neří'ká
ničeho proti vnějšímu vyjádření vnitřního posvěcení
Bohem a naplnění Bohem a svatými slovy. Pokud je
vnitřní život plný a duchovní, musí se proj eviti na venek
a čím je bohatší, tím hojnější jest i jeho vnější projev.
To je docela přirozený zákon duchovního života. Nesnáz
začíná tam, kde ochabuje duchovní život, kde se ztrácí,
zřeďuje. Zůstávají z něho vnější formy, které se stále
více vyprazdňují, až klesnou na pouhé citoslovce, na
pouhé slovní výplně. Tak neznamená lék proti zneuží
vání a znevažování a znehodnocování svatých slov a
svatých věcí báti se vnějších projevů vnitřního života,
slov a symbolů, nýbrž báti se především- duchovní
prázdnoty. Když tu odstraníme, nemusíme se báti du
chovní plnosti vyjádřené navenek co nejbohatěji.
Tudíž nebudeme v bázni před možným zpovrchněním
střežiti se vnějších forem, nýbrž budeme hleděti na to,
aby tyto formy opravdu vyjadřovaly vnitřní plnost, aby
vnitřní život byl skutečně stále udržován, rozdmýchá
ván a rozmnožován. Zůstaňme věrni velkým věcem a
nemusíme se báti' velkých slov. - Braito.

KŘÍŽ PŘED TEBOU

sztěhoval se z našich, i tak zvaných dobrých rodin
kříž. K velké duchovní škodě. Svatým'byl kříž školou
duchbvního života. U něho se naučili více než ve všech
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učených knihách. Kniha kříže mluví o velké lásce Boží,
která dovedla obětovat vlastního Syna, o velké lásce
Syna Božího, který se dovedl z lásky k nim obětovat.
Kdybys měl kříž Páně před sebou, mohl bys takhle tře
ba r—ozjímat.Pohlédnu na kříž, pokusím se sečíst v du—

chu rány Ježíšovy. Nesečtu. Ale vím, že jedna z těch
kapek, že to Všechno patří mně. A pak vím, že mne
nemůže opustit ten, který mne tolik miloval, že láskou
umírá za mne . . . Pak vím, že .tato náruč je mně věč
ně otevřená. Ze nejsem nikdy opuštěn, pokud se sám
nespustím této probodené paže. Tato láska je pevně při
bita na kříž . . . Mohu se opříti o její věrnost.
Když se naučíš denně dívat se na kříž a denně aspoň
chvilku rozjímati o utrpení Páně, nabudeš docela jiného
názoru na bolest vůbec a na svou zvláště. Poznáš její
svatou, v Ježíši Kristu ovšem, výkupnou cenu. Denně
rozjímat o hořkém utrpení Páně třeba okamžik, zna
mená rozumět utrpení, až přijde, být na ně připraven.
Opatři si třeba drobný křížek, abys jej mohl nositi
sebou, abys jej mohl míti před sebou při práci. Zadívej
se na svaté rány Páně. Utrpení Ježíšovo chce dáti vel
kou, svou cenu utrpení tvému, když se naučíš spojovati
své utrpení se svatým utrpením Kristovým. Vžívej se
denně do jeho svatých úzkostí a bolestí. Nebudeš sice
potom méně trpět, ale budeš trpět dobře a lépe, a to je
nejdůležitější.
A pak můžeš čísti o hrůze hříchu v knize Kříže. Po—
znáš, že i tys zranil svého Spasitele, že i'tys ho ukřižoval,
že ani tys neměl s ním soucitu. Kristův tklivý pohled
5 kříže i tobě bude tichou ale důraznou výčitkou: Chceš
mne zas kříž-ovat? Takový pohled na kříž ti nahradí
mn-oho knih duchovních &mnoho podrobného rozjímá—
ní. Zkus to a možná, že s tím vystačíš na měsíce.
Braito.
LÁSKA K BOHU
Mnozí lidé si představují, že láska k Bohu je něčím,
co se týká jen našich citů - a někteří na základě toho
považují již za lásku k Bohu, dovedou-li v sobě mnohé
něžné city roznítit - kdežto druhým, kteří jsou založeni
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střízlivějí, zdá se to jakýmsi umělkovaným předstírá
ním, ba nejapným náboženským sentimentalismem.
Láska k Bohu nemá podstatně s rozcitlívělostí nic
společného. City jsou výsledkem takořka neviditelným,
ba většinou nevyjádřitelným při s o u č 1n n o s t i d u š e
5 B ohem. Je tedy láska činností - souhrou —souzvu
kem vůle lidské s vůlí Boží.
Pojímáme-lí takto kult Božského Srdce - Nejsvětěj—
šího Srdce Ježíšova - pak se nám bude mnohem výraz
něji jevi-t v tom, v čem člověk Božské Srdce činorodé
n ásle duj e, než v tom, jaké city k Němu je schopen
roznítit. Nesmíme to ovšem posuzovat podle nějaké zev
nější činností, ale podle vnitřní činnosti, která utváří
tvar duchovního života.
Co by nám byla platna velká láska - třeba k Bohu
Otci - kdybychom ji chtěli vidět jen v něžných proje—
vech! U povah citlivých není tak nesnadno roznítit růz
né city, vděčnosti na příklad, zbožnosti, lítosti. Spojení
s Bohem musí však být hlubší, má—lízasáhnout do ce
lého našeho života - má-li být pro nás nositelem života.
Taková „hloubka“ není nic všeobecného, není to, co si
snad představujeme jako náboženskou hloubku - je to
zcela určité sestupování do hloubky, se všemi svízely &
těžkostmi, jako každé sestupování do hloubky. Člověk
se musí shýbat, prohrabávat, prokopávat, hledat sku
tečné žíly pokladů, a skoro ani nemá času na nějaké
zvláštní rozněcování, když je v tak těžké a namáhavé
práci. A při tom přece už pracuje láska k Bohu, ba
v z r ů s t á láska k Bohu, když směrnicí je hlas Boží vů
le. Jak bych mohl nemilovat Toho, jehož následují?
Taková láska se dosti těžko vyjadřuje, a ještě obtíž
něji formuluje do nějakých přesných ohraničení - ne—
boť její přesná ohraničení jsou ony určitostí, skrze něž
se k Bohu dobývá. Nemusí vzdychat, ó Bože, ó Bože,
když celá existence duše je jediným vzdechem k Bohu
- napětím k Bohu.
N e p ln i m - 1i Boží vůli, moje horování pro Boha
a o Bohu je k ničemu. Duše nic z něho nemá. Hledím-lí
plnit Boží vůli, pak tlak Boží vůle formuje duši, oteví
rá jí nové cesty, učí ji snášet různá břemena, činí ji
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vláčnou, poddajnou - rozevírá v ní vnitřní život, vyba
vuje k činnosti všechny její utajené schopnosti. To je
dílo mezi Bohem &duší, a nikdo než duše a Bůh nemů
že jej být účasten. Ani můj přítel, ani kdokoli jiný ne
může za mne tuto vnitřní práci konat, hlas Boha za mne
slyšet a pro mne přijímat - jako také já to nemohu či
nit za nikoho druhého na světě.
\ Toto je asi pro mnohé lidi nejnepříjemnější ze všeho.
Chtěli by milovat Boha, dovedou roznítit i mnohé vel
kolepé city k Bohu - ale jakmile se jedná o to, aby
s Bohem osa-měli,a začali spolupracovat na Božím díle
- berou nohy na ramena. Chtějí slyšet ustavičně svůj
hlas - a k tomu jsou tu přece různí lidé, abychom jim
vykládali a psali o tom, jak Boha milujeme, a jak pro
Boha horujeme. Jen ne ale dál! Jen ne do té nepříjemné
práce, která znamená, že budu dlouho sám. (a to tak
dlouho sám, až si uvědomím, že před Bohem na věky
věkův budu stát sám - sám a zcela sám se svou duši,
jíž se má Bůh dotknouti.
Utíkáme před Bohem, před hlasem Božím, a vymýšlí
me si kde co, jen abychom s Ním nebyli chvíli sami. Mu
síme dělat to, neb ono, a dovedeme si toho vymyslit vel
mi mnoho, aby nás to co nejdále vysunulo z té základní
“samoty,která je nutna pro každou součinnost s Bohem.
Stále hledáme člověka, který by nám k Bohu cestu uka—
zoval - který by nás vedl - který by za nás myslel —a
snad i za nás Bohu naslouchal. Nepovede to k ničemu.
Nemluvme o lásce k Bohu, když před Bohem tak doved
ně prcháme a tolik času musíme věnovat jiným věcem,
než je naslouchání Bohu.
'
Kult Nejsvětějšího Srdce je podstatně kultem, vedou
cím k nadpřirozenému životu duše, to jest především
tedy k o samo cení duše s Bohem. Aby chtěla a do
vedla být sama, aby se učila být „samas Bohem. Aby
zavřela dům před povyky zevnějšku. Pak láska neza
držitelně musí působit, jako musí vytékat voda z pra
mene otevřeného. A působení lásky je život lásky, tedy
ani mluvení o lásce, ani rozněcování se k lásce. Srdce
se.nepotřebuje rozněcovat k ohni, je-li vnořeno do živ
lu ohně. Ba nemusí ani myslit na to, že hoří, že je stra
120

vováno, že chce hořet & že chce být stravováno. Oheň
je proměňuje v sebe, protože je schopno hoření.
Marie Štechová.
LÁSKA K BLIŽNÍMU

Také láska k bližnímu nezáleží V „citech“. Milovat
bližního podle přesné nauky Církve znamená, činit mu
dobro. Ne takové dobro, jaké on si představuje-, ale ta
kové dobro, jaké pro bližního žádá Bůh.
Proto se může často stát, že mu v mnohých věcech
musíme dělat překážky - a neplnit jeho přání —a vypa
dat, jako bychom nebyli jeho přáteli. Proto se může
zdát, že se budeme muset velmi často bránit proti jeho
různým neoprávněným požadavkům a vymáháním, kte
rými ve jménu lásky k bližnímu na nás útočí. A hlavně,
dočká se často toho, že na mnohé jeho něžné výlevy
citů bude se odpoVídat strohou střízlivostí, a přece ani
V nejmenším nemusí být lásky k bližnímu málo, je-li
takových výlevů a něžných objetí nedostatek.
.Posuzovat lásku k bližnímu podle nějakých přeněž
ných citů a vyznávání, bylo by omylem. Láska k bližní
mu má být ú čin n á. Účinná je, když mu zabezpečuje
me se své strany tolik dobra, kolik jsme vůbec schopni
mu zabezpečit.
Láska musí být v něčem jiném viditelna - než ve vněj
ších projevech, které jsou někdy velmi snadné lidem
sentimentálním a všelijak přecitlivělým. Musí být pa

trna na celémzákladním

vztahu k druhémučlo

věku, v němž vidíme duši Bohem stvořen-ou. Kristus
jasně ukázal, v čem je dobro naše a našich bližních,
i v čem je zlo. Sledujeme—livždy ve všem jejich dobro 
aniž o tom mluvíme a aniž se komu z toho vyznáváme 
učinili jsme pro lásku tolik, kolik bylo třeba.
Jako si“naši bližní často zvráceně představují svoji
lásku k nám & domnívají se, že si za ni mohou koupiti
plnění své vůle,—tak ji také zvráceně očekávají od nás —
totiž zase jako plnění s v é vůle. Domnívají se, že s-ni—
mi musíme na procházku, když si zamanuli s námi jít

na procházku, a kdyby všechna naše práce'tím byla zka
žena a ohrožena, nijak by je to v rozpaky neuvedlo.
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Domnívají se, že je málo milujeme, neplníme-li ve Všem.
jejich vůli, jako se domnívají, že Bůh na ně zapomněl,.
když nedělá to, co mu nadiktovali.
Druhý potřebuje pokoj a kdybychom ho účinně a
spravedlivě milovali, pak mu ten pokoj budeme přát a
nebudeme brát pod různými záminkami, na příklad, že
se nám náramně zachtělo jeho přítomnosti, jeho práce
a podobně. Místo toho budeme ho však ustavičně oblé
hat svými city a sympatiemi - a samozřejmě očekávat
totéž. Ono se totiž při bližším pohledu na takovou lásku
k bližnímu brzy ukazuje, v čem vězí čertovo kopýtkoz.
milujeme tak neobyčejně s e b e, že bychom byli tuze.
šťastni, kdyby celý svět ležel u našich nohou - &plnil
naše přání. A když to nejde s celým světem, tak ať to
dělá tetička, sestřenička a osoba, kterou „zbožňujeme“.
Mají přinést pro nás všechny oběti, které jsme si právě
vymysleli, mají snášet bez odmluvy všechny naše hří
chy, chyby a nezpůsoby, byť by je sebe více ohrožovaly.
Máme jim dovolit, aby byli nejen v našem bytě, v na
šem soukromí jako doma, ale aby vůbec do všeho vsu
novali své prsty, co se jim uzdá, třeba i do zájmů na—
šeho živo-ta věčného.
Svatý Jan z Kříže ve Výstupu na Karmel ukazuje,
v čem je či s t o t a s rd c e, co je .tedy předpokladem
každé lásky k člověku. „Čistota duše pozůstává v tom,
aby se nepřipoutávala k žádné osobní náklonnosti, ať se
to týká tvorů nebo jakýchkoli jiných věcí, ba aby .se ani
nezdržovala připomínkou na to.“ (3. kniha, 2. kap.)
Je z toho patrno, že všeliké ty „city“, jimiž naši bližní
někdy nás zahrnují, jsou potud neúčelny, zbytečny a
jim samým na velkou škodu, pokud totiž vycházejí z je
jich sebelásky a - mají sloužit jejich sebelásce. Jsou-li
však pravé, totiž nesobecké a nevypočítavé, pak jsou
jako rosa na květině: dávají svěžest každému dobrému
skutku, který nám bližní prokazuje. Netíží nás v ničem,
v ničem na nás nedělají nátlaku, neobtěžují nás zbyteč—
nými nároky a velkými požadavky —jsou vždy v plné
vnitřní souhře s námi a .proto jsou pro nás tak osvěžují
cí. A protože na nás nechtějí působit žádného násilí a
účinně směřují vždy k našemu dobru, spokojí se ve
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všech okolnostech tím, co jsme. Tedy nežádají samo
zřejmě žádného osobního přilepování a nalepování se
na druhého, přejí mu plnou svobodu - a vezmou vždy
vděčně za vděk každým, sebe sušším projevem lásky:
neboť Věřte mi, všichni jsme nebyli stvořeni k úloze
milovníků a všichni jsme se nemohli naučit těm slo
vům, jimiž srdce mluví k srdci.
K čemu třeba řeči, kde ú čin mluví?
Marie Štechová.

ŽEN
V

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

FÉNELON: Briefe an einen Stiftshauptmann. Zeugen
des Wortes 28. Herder, Freiburg, 1940, 1.20 RM. Právě

v tomto druhu Fénelonovy činnosti, v dopisech, je nej
zřetelněji viděti jeho náboženskou osobnost. V dopisech,
které jsou adresovány vévodovi Chaulneskému, mluví
k lidem rozličných stavů, k mnichům, mladým mužům,
k šlechticům, jeptiškám, ke královské rodině. Jeho slo
va mu dovedla získat mnoho přátel, protože z nich mlu
vila láska k nim a láska k Bohu, která u něho naprosto
nebyla nějakým abstraktním a neurčitým pocitem, která
byla vždy u něho spjata s pojmem milosti. Milost, ta
působí na naši vůli, že jednáme spravedlivě, i když snad
nepociťujeme V srdci uspokojení nad svým jednáním.
V tom totiž bývá skryta Většinou naše sebeláska. Milo
vati Boha, to znamená milovat ho ve Všem, co stvořil, a
to z lásky k němu, nemůžeme milovati Boha, aniž milu“
jeme jeho tvory. To byla síla, která poutal-a tolik přátel
k tomu-tovelkému muži. To je také ta síla, která vyvěrá
z jeho díla.
FREUNDORFER JOSEF: Das ewige Evangelium des
Kreuzes. E. Wewel, Krailing, 1939,str. 74, 1.25 RM. Tato

kázání pronesl autor nedávno v pasovském dómě o pa
šiovém týdnu. Ale jejich obsah je nikterak neomezuje
na tuto dobu, hodí se právě tak dobře k rozjímání post
nímu jako pro každou jinou dobu, neboť zachycují nej
základnější myšlenky novozákonní theologie, jež platí
dnešnímu člověku za základní pravdy životní vůbec.
HENGSTENBERG: Das Band zwischen Gott und
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Schiipfung. Bonifacius-Druckerei, Paderborn, 1941, str.
215, cena 6 RM. Hengstenberg rozvádí v této knize svůj
filosofický a náboženský názor. Docela ve stylu posled
ních myslitelů německých vypořádává se 's aristotelskou
a scholastickou metafysikou a snaží se dokázati, že ne
vyhovuje, nedostačuje raziti nové cesty. Chce dokázati,
že aristotelská filosofie nestačí jako podklad pro theolo
gii a pro vybudování nauky o světě a životě nadpřiro—
zeného zjevení. Hengstenberg se snaží zachytiti pro ná—
boženství a zjevení poslední proudy moderního myšlení.
Kniha je prozatímním souhrnem celé dosavadní Heng
stenbergovy metafysické práce. Hengstenberg nepřijímá
existenciální filosofii, nýbrž snaží se o novou ani ne re
alistně aristotelskou ani existenciální, nýbrž o filosofii
exstenční, že věčnost proniká čas a čas že je zasazen do
věčnosti a na tom buduje další vývody.
HERWEGEN ILDEFONS O. S. B.: Svatý Benedikt.
Praha, 1940.Z němčiny přeložil Jiří Matouš. Opat bene
diktinského kláštera v Maria Laach, jenž je dobře znám
jako průkopník liturgického hnutí v Německu, je snad
nejpovolanějším, aby podal život svatého Benedikta
způsobem hodným jeho velikosti. Zejména po stránce
duchovní je tu zachycena imposantní postava patriar
chy západních mnichů způsobem velkorysým, takže kni—
hu jest doporučiti předně jako duchovní četbu. V krásné
úpravě vydalo benediktinské opatství v Břevnově.
KOEPGEN GEORG: Die Gnosis des Christentums.
Muller, Salzburg, 1940, str.“ 360. Není tomu dlouho, co
vyšlo první vydání této originelní knihy. Jestliže nyní
máme v rukou druhé vydání, je to jen potvrzení její
kvality, o níž jsme se zmiňovali již při prvním. Mezi
theologickými publikacemi posledních let má tato stále
primát pro svůj obdivuhodně pronikající pohled do
hloubky křesťanství a náboženské skutečnosti a také
pro novost svého pojetí. Znovu opakujeme, že tento
pokus o zpracování katolické theologie ve smyslu feno
menologických zásad při zachování katolické pravověr—
nosti. znamená zajímavý pokus o zúrodnění theologické

spekulativní práce.
MICHL J.: Evangelien, Geschichte oder Legende? Fr.
Pustet, Regensburg, 1940, str. 140, 3.20 RM. Zdálo by se,
jako by autor měl nositi dříví do lesa, jako by chtěl ře—

šiti otázku dávno odbytou. Ale tuto domněnku odmítá
hned na začátku. Nechce znovu rozviřovati otázku o his
toričnosti evangelií. O tom již bylo dost napsáno. Chce
však uvésti čtenáře do dnešního stavu badání a studia
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v tomto směru, poukázati na potíže, které jsou s tím
spojeny a zároveň ukázat cesty k řešení. Dílo se opírá
o nejdůležitější poznatky .astudie poslední doby V tom
to oboru. Význam knihy tedy spočívá v tom, že vyvo
zuje důkaz věrohodnosti evangelií na základě těchto
nových výzkumů a dochází jasnými vývody k přesvěd
čení, že v evangeliu, jež pojednává o Kristu Pánu a jeho
díle, jsme na pevné půdě. Ke konci knihy krásně vysti
huje, jaký má být vzájemný poměr vědy a víry &uka
zuje na jejich nutnou souvislost a spolupráci při vědec
kém zkoumání evangelií.
PASCHER JOSEF: Inwendiges Leben in der Werk
gefahr. Wewel, Krailing, 1940, str. 144, 3.80 RM. Před

nost Pascherova díla vidíme v tom, že se otevřeně staví
proti duchovním matematikářům, kteří jsou schopni si
pošetile vypočítávati zásluhy podle vykonaných dob
rých skutků nebo odmodlených Otčenášů a Zdrávasů.
Skutečný duchovní život je docela něco jiného. Naše zá
sluhy, které si získáme sami, jsou nepatrné. Velkou vá
hu tu mají zásluhy Kristovy, jeho oběť na kříži a na
oltáři, z níž nám neustále pramení proudy milosti.
SCHREYER LOTHAR: Bildnis des Heiligen Geistes.
Harder, Freiburg, 1940, cena 7.50 RM. Kniha s obrazy,
ale hlavně s velkým bohatstvím nových myšlenek. Na
větách Písma, na výrocích a myšlenkách Otců a theolo
gů, na výtvorech umělců ukazuje Schreyer vanuti Du
cha Božího. Je to čítanka vybraných textů Otců, mysti
ků a hlavně světců. Ti mají V knize hlavní slovo, jako
by měli míti vůbec, myslím, “hlavní slovo v utváření
duchovního života křesťanů. Vítám s nadšením tuto
prvou čítanku o Duchu svatém a doporučuji někomu,
kdo by měl chuť vydat dobrou věc, překlad tohoto kle
notu.
WOLF PAUL: Nietzsche und das christliche Ethos. J.
Habbel, Regensburg, 1940, str. 186, 2.80, 3.80 RM. Paul

Wolf přistupuje k problému s náležitou výzbrojí. Otázku
poměru Nietzscheova ke křesťanství nepodceňuje, ani ji_
nepřekrucuje, přistupuje k ní s opravdovou vážností.
Vyslechne zde celou odpověď Nietzscheovu, na tuto
otázku, kterou on předhodil, ale dává také promluviti
křesťanství, a to tak, že čtenář se při tom přesvědčuje
stále víc navíc, že láska je tím sjednocujícím a vlastním
pramenem křesťanského života. Tím je asi také vystižen
význam .Nietzscheův pro křesťany, že jim totiž má být
vzpruhou, jejímž působením dnešní křesťanství musí
dojíti k silnému a svobodnému sebevědomí.
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Z RÚZNÝCH POLÍ

BREHM BRUNO: Die sanfte Gewalt. Román, Pieper,
Můnchen, 1941, str. 420. Velmi vtipný román s dobrou
ethickou náplní, ve kterém ženy léčí mužskou lehko
myslnost. Román je z důstojnického prostředí předvá
lečného Rakouska. V knize ožívá celá vídeňská dobro
srdečnost, oslnivý třpyt velkoměstského života. Jen div

ně dnes jaksi působí bezstarostná prázdnota některých
těch vrstev, ve kterých se román rozvíjí. Myslím, že
nikdo nelitoval těch starých časů. O to jsme opravdu
dále, že se život bere hodně vážněji a že na řešení pro—

blémů není třeba takových vtipných prostředků. Brehm
ukazuje, jak zůstává lidské srdce věčně a všude stejné
a že je třeba dobrati se jeho kladných tužeb, aby se
nozbušilo v souzvuku krásy a dobra.
DORFLER: Judith Finsterwalderin. Kósel-Pustet,
Můnchen, 1940,str. 390.Dórfler nestárne ve svém jiskří
vém, hluboce křesťanském umění. Dórfler je velký rea
lista, ale hlavně realista duchovních pochodů, které sle
duje na své hrdince Juditě velmi čisté a umělecky. Vede
ji z dětského nadšení ke kl-opotnému životu, plnému
obětí. Je to román historický a zároveň psychologický,
který je naplněn velkými kulturními znalostmi a velkou
psychologickou jemností. Kniha připraví mnoho krás
ných chvilek poučení i osvěžení.
CAMENZINDJOSEF M.: Jugend am See.Erzáhlungen
aus der Innerschweiz. Herder, Freiburg, 1940, str. 238,
3.40 RM. Povídky Camenzindovy jsou, jak ostatně sám
říká v úvodě, pokračováním jeho prvního díla „Mein
Dorf am See.“ Zase to jsou "vzpomínky z mládí, které
dovedou v něm probuditi zašlé časy 5 opravdovostí str
hující. Je to dětská prostota, lehkost chlapeckého dětství
ve volné a krásné horské krajině, prohloubená, ale ži
votní zkušeností zocelená mravním křesťanským názo
rem; obšťastňující a rozveselující, ale také poučující a
vychovávající četba. Motivace je zaměřena podle lido
vých zvuků rodného kraje básníkova, jež"jsou mnohdy
odrazem liturgie církevního roku, zabíhá do volnosti
přírody, obírá se prostými, mnohdy bezvýznamnými
lidmi, jejichž život je stejné ceny jako lidí jiných, je—
jichž cíl je u všech stejný, jeden a tentýž, cíl, který
není na tomto světě a v tomto životě.
GOBELS HUBERT: Ulkige Sachen. Herder, Freiburg,
1940, str. 232, 4.40 RM. Soubor nejrozmanitějších vese

lých povídek pro mládež od nejrůznějších autorů ně
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meckých. Jsou však vybrány tak, aby měly přímý vztah
k dnešní mládeži, aby jí nebyly cizí, a aby jí také vedle
zábavy poskytly poučení. Delší povídky, kratší příběhy,
slovní hříčky, i hádanky, dělají z knihy značně veselou
četbu pro mládež.
GRÚNEWALD HANS: Die pádagogischen Grundsátze
der Benediktinerregel. Hoheneichen Verlag, Munchen,
1939, str. 188, 4.50 RM. Řadové stanovy sv. Benedikta

byly již předmětem mnoha studií i s hlediska pedago
gického, a to hlavně v duchu katolické církve. Autor
je si vědom, že začíná nový druh studia tohoto důležité
ho základního díla. Podává nové pohledy a hlediska,
která mohou zajímati každého dnešního člověka nejen
katolíka. Snaží se vystihnout v regulích právě tyto věci
způsobem vlastním, na předešlých pracích nezávislým.
Je to dílo svým pojetím naprosto nové a proto je mu
nutno věnovati patřičnou pozornost.
PAGES HELENE: Geheimnis um Monika..Herder, Frei
burg, 1940, str. 78, 1.25 RM. Malý příběh o opravdové

lásce k bližnímu se silnou tendencí proti modernímu
volnému manželství. Hlavní osobou je tu vlastně prostá
Rentel, zosobňující vzor pečlivé matky, a pak malá
Monika, opuštěné dítě nepořádných rodičů, kteří se o ni
nestarali. Cizí osoba vychová dítko v silnou, křesťansky
smýšlející osobnost, jež dokáže tak zapůsobit na své
okolí, že přiměje i svého otce, který se k ní nikdy nehlá
sil, aby se dal na cestu pokání. Právě tak jako je tu
jasně vyzdvižena mateřská péče chudé služebně 0 cizí
dítko, stejně jasně je tu vystiženo, jak se prohřešují ne
jen přímo na svých dětech, ale vůbec na společnosti
lidské rodiče, kteří zanedbávají výchovu svých dětí.
PAPINI GIOVANNI: Ewiges Italien. Die grossen i-m
Reich seiner Dichtung. Můller Salzburg, 1940, str. 400,
7.20RM. Papini, jako přední básník a spisovatel dnešní
Italie, si pokládá v této práci za přední povinnost vysti
hnout z duchovního dědictví svého národa právě to, co '
má hodnoty nejtrvalejší, a probuditi je k novému půso
bení. V tomto svazku zachycuje velikány, kteří mají
všichni lví podíl na dosavadním stadiu kulturního Vý
voje evropského lidstva. Neobírá se malými ani pro
středními zjevy italské literatury, nýbrž spěje jen za
opravdovými velikány, jejichž díla stále živě působí.
Zachycuje jejich nejhlubší smysl, proniká až k hrani
cím lidského a božského Vjejich díle. Není to tedy běžná
literární historie, zde mluví básník o básnících. Ústřední
postavy tohoto svazku vytváří trojice Dante, Petrarka,
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a Boccacio. Sloh i při své velkorysosti je velmi srozumi
telný, takže se před námi skutečně otevírá „věrný obr-az
vývoje věčné Itálie.“
STUCHLÝ FRANTIŠEK: Bůh v srdcích českých bás—
níků. Školní nakladatelství v Praze 1940, str. 62, 6 K.
Výbor básní s poznámkami k výkladům i opakování
římskokatolického náboženství na školách národních a
středních. Je to knížka skutečně praktická. O tom by
nejlépe promluvili katechertina národních školách. Bude
sloužit předně jim. Dříve si takové věci museli pracně
vyhledávat, což vyžadovalo také mnoho času. 1 dopro
vod vydavatelův k jednotlivým částem je přiléhavý &
přináší mnoho námětů pro praktické úvahy v nábo
ženství, které také učiní tuto hodinu žactvu příjemnější
a získá větší jeho zájem. A to je asi také přední smysl
této knížky.
.
VOSSLER KARL: Einfiihrung in die spanische Dich
tung des goldenen Zeitalters. Konrad Behre, Hamburg,
1939, str. 113, 3.60 RM. Vossler zde podává soubor svých

přednášek, které kdysi přednesl ve španělsku a které
nyní sám přeloží-l.Není to snad literárně historická
příručka v běžném smyslu slova, zachycuje „historii
formy, to jest smýšlení doby, které se projevuje básnic
kou řečí.“ Zajímavé je pozorování souvislosti mezi _roz
květem mocnářským a rozkvětem na poli umění: kdežto
rozmach moci státní představuje ve Španělsku největší
rozpětí století šestnácté, pro umění jsou to století dvě,
totiž šestnácté .a následující sedmnácté, a to hlavně, jak
ukazuje na příkladech Calderona, Lope de Vegy, Vela-z—
queza a j. Dědictví nezlomného ducha náboženského ve

zlatém století, španělská mystika je tu zachycena ve
zvláštním oddíle, zvlášť probírá pohanské motivy, zvlášť
naturalismus. Je to studie při svém nevelkém rozsahu
bohatá na postřehy a pozorování.
„Rozsévačf' Přejeme upřímně tom-uto časopisu jeho
rozšíření. Je to list při vší své lidovosti opravdu du
chov-ní,který navazuje na rozmach katolické myšlenky
v .kruzí-chintelektuálních a výslovně se hlásí k tomu,
oč se naše hnutí snaží mezi inteligencí. „Rozsévač“ zlo
mil předsudek, že pro lid se musí .psá-tjenom sentimen
tálně a ne rozumově. Proto má naše sympatie a několik
našich přátel v něm činně spolupracuje. Není to apošto
lát nijak méněcenný, i když se obrací k prostým a
chudým.
128

H.. 0.: To byla dušička velmi .nalodušná a neznající
dnešních poměrů, která vám mohla říci, že překladu
spisů svatého Jana o'd Kříže nebude nikdo čísti, mimo
církevního censora a sazeče, včetně překladatele. Denně
roste počet přihlášek na celé dílo sv. Jana od Kříže.
První svazek právě vyšel a postupně vyřizujeme ob
jednávky podle přihlášek. Nemeškejte i vy poslati co
nejdříve svou přihlášku na toto velké dílo, které má
otevříti nejbohatší zdroje kat-oliké, duchovní a mystické
myšlenky. První svazek 5 velmi boha-tými poznámkami
literárními, historickými &the-ologickými i filol-ogickými
stojí pouze 60 K.

Přednášky: Nepodepsala jstese na dopis, ale klidně
jste se mohla, protože všecko je krásné co píšete. Mám
větší důvěru v dopisy podepsané. Chtěla byste přednáš
ky o různých předmětech, ale nezapomeňte, že chceme
pořádat Vyšší náboženský kurs, že k běžnému poučová
vání jsou tu jiní a jiné přednášky. Nemohou všichni ko
nati všechno. My konáme tento druh apoštolátu. U_zná
vám plně potřebu i jiných kursů pro jiné potřeby a
posluchače přicházející bez základů, ale pro ty je třeba
docela jiných přednášek. Doporučuji Vám četbu Frý- '
deckých brožur Životem, které podávají dobré odpovědi
na všechny ony otázky jak je uvádíte.
Prosíme o dary na náš tiskový fond: Poslední dobou
vydali jsme opět “řadu nových krásných duchovních
knih. Zvláště jsme hrdí na vydání českého překladu
Summy sv. Tomáše a na Sebrané spisy sv. Jana od Kří
že, jehož druhý díl dámě co nejdříve opět do tisku. Naše
nakladatelství nemá vůbec žádných finančních základů,
jen čtenáři našich knih si zaplacením ponechaných knih
umožní vydávání knih nových. Ale nutně potřebujeme
Vaší finanční pomoci, abychom mohli vydávati dále,
rychleji a větší věci. Je ještě tolik krásných knih, které
bychom Vám rádi ukázali. Proto Vás snažně prosíme,
vy, kterým Pán dal nějaký přebytečný groš, pošlete
nám při placení předplatného nějaký dárek sebe menší.
Korunka ke korunce a brzo můžeme míti opětnějaké
peníze na větší věci. Přes veškeré zvýšení ponechali
jsme nezvýšené předplatné studentské, protože ale má
me hodně studentů a ještě mnohým posíláme naše
nejrůznější časopisy zdarma, prosíme Vás, abyste nám
pomohli v tomto jistě bohulibém díle. \
Dominikáni: Co jsou a co chtějí. Olomoučtí profesoři
dominikánského bohovědného učiliště vydali právě
krásně vypravenou knihu o dominikánském řádě. Přes
sto stran, na kterých je řád probrán se všech hledisek.
Studenti, hlaste se o tuto knihu, máte-li zájem o náš
řád. Obdržíte knihu gratis a vyplaceně. Ostatní mohou
knihu obdržeti za režijní cenu pouhých 10 K. Prosíme
své dobrodince, aby nám zakoupením této knihy umožni
li rozdávání knihy studentům. Pány profesory nábožen

ství rovněž prosíme, aby na tuto knihu upOzornili
své žáky, o' kterých by mohli tušíti, že by se nám hodili
jako naši spolupracovníci. Dnes máme již; čeští domini
káni právo dovolávati se této veřejné. pom-ocipo veške
ré „své činnosti, kterou právě pro studentstva koná'me.
I pánům profesorům náboženství milerádilpošleme kní
hu gratis, aby mohli poznati náš řád a upozorniti na něj
své studenty. Objednáka rovněž na administraci Edice

Krystal, Olomouc.
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Doporučujte Hlubinu i začátečníkům V duchovním ži
votě. Chceme “letos opět v různých kursech všímati si
právě začátků duchovního života. ' Tak můžete klidně
Hlubinu doporučiti i těm, kteří by rádi začali s kraje.
Poděkování: Nejprve děkuji všem nesčíslným čtená
řům a přátelům, kteří mi poslali blahopřání ke“svátkům
&ke jmeninám. Uznají, že nemohu všem ani tiskopisem
poděkovati a že tak činím touto cestou. Slibuji denní
vzpomínku při modlitbách &při mši svaté našim přáte
lům a o totéž prosím.
Prosíme o mše svaté: Prosím drahé velebné pány hlu
bináře, aby aspoň několikráte do roka odsloužili, anebo
aspoň jednou mši svatou za naši duchovní rodinu. Hleď
te, drazí. bratři. Již je mnoho vás, kterým Hlubina ote
vřela cestu do semináře, které duchovně vedla. Splaťte
proSím tímto svou vděčnost. Potřebujeme tolik nadpři
rozené pomoci. Není-pak krásnějšího daru nad mši sva
tou. Oznamte nám, kdy hodláte celebrovati mši svatou
za nás a já pak v Hlubině to ohlásím.._
Rovněž vás srdečně zveme do našeho III. řádu, který
se reorganisuje a slibně rozvíjí. I bohoslovce do něho
zveme, protože náš třetí řád je z nejkrásnějších forem
laického apoštolátu.
Dne 15. února slouží P. Braito mši svatou za všechny
naše dobrodince, přátele, čtenáře a spolupracovníky.
Spojte se v ten den v modlitbách a v účasti na mši svaté,

šelebné
pány prosíme o memento na týž Mysl v ten
en..
Naše společná. mše svatá. v Praze bude dne 2. února
při příležitosti přednášky Vyššího náb. *kursu. Mše sv.
u D-ominikánů na Starém městě 0 8. hodině. Mše svatá
recitovaná, po ní promluva. A před ní příležitost ke sv.
zpovědi.

,

Společná mše svatá naše v Brně. Rovněž při příleži
tosti naší přednášky v Brně dne 23. února. Mše svatá
o půl 10. hodině dopoledne. Před tím příležitost ke sv.
zpovědi. Při mši svaté promluva. Po ní duchovní reko—
lekce pro Akad. sekci III. řádu.
Díky za. propagaci: Upřímně Pán Bůh zaplat také
všem, kteří se přičinili o rozšíření našich časopisů. Kdy
by neobdrželi náhodou náš krásný soukromý tisk, ať
še o něj přihlásí!
Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomouci. Zn redukci odpovídá
Fr. Macura v Olomouci. Tisknou Lidové závody tiskni-ské . uskladn
tůké. spol. s t. o. v Olomouci Novinové sazba ovolonu ředitelstvím
pošt . tolegr. v Brně 8. III. 1926, č. 18070471.Po ci . dohlédne! úřad
Olomouc 3._
l

.s'

HLU=l
Zásady. Bochořák,Oheň 129 - Braito,Nejvážnější pře
kážka 130 - Habáň, Citlivost 134 - Merell, List sv. Pavla
Efeským 139 - “Středa, Církev a pravda 143 - Durych,
Touha po pohrdání 147 -AKalista, Blahoslavená Zdisla
v-a 151 —Škrabal, Žalm 130: Píseň stupňová 158 - Du

chovnost hesychastů 161- Život. - Pracovna. - Žeň.

1941

Ročníkxw. Číslo 3.

nevue nA hlumnu
Vedoucí redaktor: P. DR. SILV. M. B RAITO

OP.

Spolurcdaktor: P. DR. REGINALD M. DACÍK OP.

Redakce &administrace: Olomouc,Bcrnardinsk614
Vychází ]. každého měsíce, vyjma červenec a srpen. Před
platné 35 K, studenti 20 K. Sekový účet: Dominikánská edice
Krystal, Olomouc 106.633.Telefon Olomouc 626. Odběratelé
z ciziny plaťte mezinárodní poštovní poukázkou.

vyšší nÁaoženSKý Kuns v nňeznu
V PRAZE II., v klášteře voršilek, dne 1. Věrouka, 8. Pís
mo svaté, 15. mravouka. Začátek o 7. hod. večer.
V BRNĚ, v sále Umělecko-průmyslového musea,_Třída
Horst Wessela, dne 8. Věrou-ka, 22. mravou—ka. Začá
tek o .půl 7. hod. večer.

V PREROVE, v sále Městského domu, dne 4. Začátek o
půl 8. hod. večer.
V ROUDNICI n. L., v sále kapucínského kláštera, dne
2. a 16. Začátek o 3. hod. odpoledne.

hOVORnA
DRUHÝ ŘÁD DOMINIKÁNSKÝ
Druhý řád dominikánský jest řádem rozjímavýms čis
tě mnišským určením. Sestry mají stále dlíti u nohou
Páně, rozjímati, modliti se,pěti chvály za ostatní a usmí
řovati Boží spravedlnost a vyprošovati celé Církvi mi—
losti, odpuštění, světlo. Záležitost druhého řádu u nás
vstupuje tyto dny do rozhodujícího období. Našel se již
útulek a nyní co nejdříve začne svou působnost první
klášter druhého řádu dominikánského u nás, jenž kdysi
měl u nás tak slavnou tradici. Vyzýváme naše dívky,
aby se přihlásily k tomuto velkému dílu smíru, zadosti
učinění a lásky k Bohu i k bratřím. Nejnižší věková
hranice je 18 let, nejvyšší 30 let. Přihlášky a. dary na
vdp. provinciála P. Mag. Met. Habáně, Olomouc, Ber
nardinská 14. V nejbližší době vydá-me informační kníž
ku i o této řádové větvi. Pomozte nám všichni budovati
tento stánek Boží lásky u nás. “Mámedosud pouze jeden
Karmel v Praze a jedno cisterciácké opatství v Před
klášteří u Brna. K darům použijte jenom složenky, vlo
žené v tomto čísle.

ZÁSADY
Klement Bochořák:

OHEN
Nejvyšší výkřik posledního
člověka na kře planetě,
zraku vítězného
odvahou k pravdě zakleté
ve sváru čísel Empedokla.
Ctyřzvukem jejich výbuchu
krev poznání do hlíny tekla
z kráteru noci na duchu.

Jsem rozpětí a střed, kde sálá
červa .a krále protiklad,
k slunci mě matka pozvedala
na vlasech jeho létem hrá-t.

Jsem zpěvák, výška Krista Pána
do smyslů hlas můj srazila,
než bleskru Jeho zdravá rána
tušení ve mně vznítil-a.

Rád vzhůru

tancem zdůrazněný

a vůle staň se tlukotem
radosti mě .z křídel a ženy,
radosti, že jsem plemenem.
S věčnosti mezi lidmi sami,
já, oheň, voda, vzduch a zem,
co sesterské své zalíbení
si našly v hrdém řádu mém.
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P. Silv.,-M. Braito:

NEJVÁŽNĚJŠÍ PŘEKÁŽKA
'Je jí hřích anebo ještě spíše zdroj hříchu, ne
řest, totiž hříšná pohotovost ke hříchu. Ta stojí
nejnebezpečněji proti pokroku v duchovním ži
votě. Proti ní je tedy nutno připraviti se k váž—
nému zápasu.
V tom se jeví milosrdenství Boží, že nás milo
valo prve, než my jsme si ho zamilovali, že nás
volalo nejrůznějším způsobem,každého podle je
ho povahy a potřeby, jak bylo nutné a radné jej
volati a přiváděti k sobě. Tak některé volá skrze
anděly, jiné skrze patriarchy, proroky, apoštoly,
někoho si přivádí zázrakem vnitřním nebo vněj—
ším, jiného si přitáhne ranami, jiného zase lásky
plným pohlazením, podle toho, co na jednoho
každého působí.
Jedním takovým voláním výstražným a účin
ným je rozjímání o hříchu a o jeho matce - ne
řesti. Ne snad jenom rozjímání o trestech Bo
žích, ne snad jenom bázeň před rozhněvaným Bo
hem. Již sama úvaha o hříchu a o neřesti je
mohutnou vzpruhou, voláním neobyčejně silným.
Začátečník nemá lepší myšlenky, nad kterou'by
se zamyslil hodně vážně, než je myšlenka na
hřích, na neřest.
Hřích je nejprve, jak jsem řekl,pýchou, vzpou
rou, která se nechce „podříditiBohu. V každém
hříchu je pýcha vlastní vůle. Tak jak je nejprve
míti v p'atrnosti svou sebelásku, která chce pro—
saditi sebe, svou vůli a své názory, tak je důle
žité podívati se na ovoce této sebelásky, na hřích.
Podívati se na toto smutné „stvoření“ ďábla a
nás samých.
Hřích je nejprve pohrdnutím moudrou vůlí
Boží, postavením své ubohosti proti moudrosti
nesmírné, proti moudrosti milující, která dává
zákony z lásky k nám, abychom nebloudili, aby
1.30

chom se nemýlili a nehledali zbytečně. Hřích je
tedy nejprve pro tvou duši útěk od Boha. „Aver
sio a Deo“ a přikloněním se ke tvorům. To je
onen povzdech proroka. Mne opustili, studnicí
vody živé, &vykopali si cisterny, cisterny rozpu—
kané, které nemohou udržeti vody . .. Útěk od
Boha je hřích. A přikloněním se ke tvoru. Opo
vrhnutím moudrým zákonem Božím a přikloně
ním se ke tvoru, ale nejprve následování svého
vlastního rozumu a'své vlastní vůle, neřízené
podle moudrosti a lásky a prav-dy Boží.
Útěk od Boha je samo sebou již velkým provi—
něním a porušením řádu. Toto porušení pak se
stupňuje a označuje podle toho, jak velice je ten
Boží řád jeho vůlí stanovenou tím hříchem sa—
motným zvláště porušen. Tak vzdychá takřka,
abych obrazně mluvil, tvorstvo pod tímto zne
užíváním jeho proti Tvůrci.
Ale hřích sám by nebyl tak nebezpečný, kdy
by nebylo hříšného návyku, kterému se říká ne
řest. Neřest je vlastním nepřítelem duchovního
života. Neřestí nazývá sv. Tomáš 1. II. q. 71. hříš—

nou pohotovost ke hříchu. Jest to návyk, zběh
lost, které člověk nabyl hříchem jedním, když je
hodně silný, nebo častějším jeho opakováním.
Když je hřích odvrácením se od Boha, možno
snadno se od tohoto hříchu odtrhnouti, obrátiti
se od tvora zase k Bohu, od sebelásky k lásce Bo
ží, postaviti opět Boha za Pána a nejvyšší zákon.
Ale jakmile hřích vrostl do duše, jakmile za
chvátil celého člověka, když člověka drží proti
Bohu, to je zlé a to je nebezpečné pro mravní ži—
vot.
Neřest je proto tak nebezpečná, že znamená
zvyknutí si na hřích. Kdo se dopustil třeba i vel
kého hříchu ojediněle, cítí ještě hanbu nad hří
chem a odpor k němu a snadno se obrací milostí
Boží. Ale jakmile hříšník vrostl do hříchu, jak
mile o něm platí lidové pořekadlo, že špína hřeje,
jakmile mu začíná býti v jeho hříšném návyku
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docela domácky, je zle. Hříšným návykem, ne—
řestí, stává se hřích a nepravost člověku něčím
skoro přirozeným, něčím již jakoby samozřej
mým. Stává se jeho zvykem, části jeho života.
Když je hřích odboj proti Bohu, je neřest stav
odboje, odporu proti Bohu. Neřest činí z lidského
života jediný řetěz útěku od Boha, činí, že se lid-—
ský život podobá životu v zemi pusté a bez vody.

Tím je také neřest v určitém smyslu, třebaže ne
sama o sobě, horším neštěstím nežli hřích sám.
Jest totiž příčinou, matkou hříchu, hlavně tou
snadnosti, kterou strhuje ke hříchu návyk a po—
hotovost.. Neřest znamená celkovou otravu, zna—
mená takřka přeorientování člověka.Říká dobré
mu zlé a zlému dobré. Neřest vede totiž člověka
k docela jiným, novým úsudkům. Posuzuje vše
chno ne podle zákonů Božích, podle moudrosti
Boží,nýbrž podle této své vleklé duchovní otravy.
Člověk propadlý neřesti neusuzuje více ani po—
dle zákonů Božích, ani podle zdravého rozumu,
nýbrž ve všem je veden jakoby v mrákotách svou
tajnou neřesti, která mu převrací pohled, pře—
krucuje tvar, skresluje skutečnosti, mění barvy..
S takovým člověkem se těžko domluvíte. Proto
je tak těžké obrátiti podobné lidi. Všechno nad
přirozené je jim španělskou vesnicí, řečí cizí, ba
až nejapnou.
Neřest se totiž uzavírá Bohu, protože staví člo—
věka a celý jeho život mimo Boha a proti Bohu.
'To platí o neřestech týkajících se úplného od
cizení se Bohu. Jsou ale i neřesti, které sice ne
stavějí nic nad Boha, ale přece jen vedle Boha,
jak to činí hřích všední. Jsou pak i neřesti, ná—
vyky hříšné, týkající se ne odcizení se Bohu, ný
brž pozvolného odcizování se Bohu. Jsou to ne—
řesti', mající za předmět drobné nevěrnosti, ne—
přesnosti,drobná provinění, nerušící úplně zákon
Boží, ale porušující jej. Neřest ze všedních vin,
pohotovost ke všedním hříchům je rovněž ne
bezpečná, protože ucpává přítok milostí na celém
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jednom duchovním úseku. Na jednom místě ne—
koluje, neproudí milost Boží v životě takového
člověka. Ale to je právě nebezpečí všedního hří
chu, o němž mluví svatý Tomáš, že totiž člověka
navyká nejenom na onen hřích, nýbrž na hřích
vůbec, že tím pozvolna odcizuje člověka Bohu,
že na jednom úseku v určitých drobných a men—
ších záležitostech nevládne Bůh, nýbrž lidská
pýcha, sobectví, sebeláska a jak to všechno chce
te nazvat.
.
Z takového praménku šíří se nákaza do duše.
Takový pramének všední neřesti dává vysychati
životu Božímu v duši. Proto je neřest tak nebez
pečná. Když si totiž jednou člověk navykne na
drobná přestupování zákona Božího, kdo zaru—
čuje, že se člověk zastaví, že tato neřest nepo—
roste, že se neodváží větší vzpoury, vážnějších
přestupků?
Kdo chce vystupovati v duchovním životě, mu—
sí zahájiti odhodlaný boj proti svým neřestem,
ať se týkají přestupků smrtelných nebo všedních.
První tedy snahou musí býti boj proti hříšným
návykům, které odvádějí od Boha, ohrožují účast
na Božím životě v duši a navykají na zlé, přiklá—
nějí člověka ke tvorům a tím jej odvádějí od
Boha.
Proto se musíš nejprve dobře poznat, abys vě
děl, které hříšné návyky tě ovládají, ke kterým
hříchům a v čem z nich jsi pohotový, který hřích
tě nejvíce láká a strhuje od Boha ke tvorům. To
je velmi důležitý předmět tvého sebepoznávání,
tvého .sebezpytování. Kde tkví kořeny tvých du
chovních neúspěchů, tvých pádů, tvých odvratů
od Boha. A když je najdeš, nesmíš proti všem
“naráz se rozběhnout. Najdi si mezi svými neřest—
mí neřest základní, která je matkou všech ostat
ních. Proti ní pak zahaj boj, vytrvalý a neúpros—
ný. Nesmí ti býti líto sebe samého. Protože člo
věk se velmi rád ustrne nad sebou. To ovšem je
velmi ošidné a nevyplácí se. Budeš proti svým
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neřestembojovat odstraňováním příležitostí, bdě
ním nad sebou, odoláváním pokušení, ale hlavní
zbrani ti musí zůstati positiVní,kladné cvičení se
ve ctnosti proti které stojí právě ona neřest, ona
neřest základní.
Ze začátku tu pomáhá denní kontrola zpyto
vání svědomí. Ovšem, abys v tomto kontrolování
neustrnul, abys to nepokládal za hlavní a nedů—
věřoval tomu přespříliš! Mohlo by tě to sváděti
k .neupřímnosti vůči sobě samému a pak by ta
kontrola byla jenom uspáváním sebe a zavíráním
očí před skutečností.
A jako předmět k rozjímání v tomto duchov
ním období je dobré rozjímati o utrpení Páně,
které způsobily naše hříchy, o spravedlnosti Bo
ží, o trestech ve věčném zavržení od lásky Boží.
Ke konci pak o marnotratném synu, o Dobrém
pastýři, o Ježíši, příteli hříšníků. Ovoce tohoto
boje je velký duchovní pokoj. V tomto pokoji u
slyšíš další voláníBoží, volání neobyčejně tichá a.
důvěrná, jichž bys nepostihl ve hluku. neřestí.
P. Mag. M. Habáň O. P.:

CITLIVOST
V životě lidském má velkou roli citlivost. Od
mládí až do nejzazšího věku chvění citlivosti nás
provází a člověk není lhostejný k jejím proje
vům. Se stanoviska psychologického citlivost
znamená určitou vnímavost na zevnější podněty,
na které reagujeme uvnitř. Čím snadnější je
vnitřní reakce, tím větší je citlivost na popudy.
'Přirozeně má tato vnímavost & citlivost ten.
účel, že napomáhá k duševnímu vzrůstu & obo—

hacení. Vnitřní život lidský, který reaguje na ze
vnější svět, obohacuje se dojmy, představami,
pojmy v poznání, ale i city nebo emocemi, které
se probouzejí uvnitř při vnímání zevnějších věcí.
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Citlivost ve smyslu vnímavosti má-velký du
ševní význam. J ejí prací si přibližuje duše vše,
co je krásné a dobré, co probouzí v člověku nové
myšlenky a city; odtud pramení všechno nadšení
a vzrušení, které podporuje lidskou činnost a
rozhodování. Citlivost má poměr k přirozenému
rozvoji a vývoji dušezevnímu. Tímto projevem
duše lidská nabývá podivuhodného zisku na krá
se, světle, na radosti a veselí, získává orientaci
v okolí a prostředí. Každá nová věc vzbudí svým
způsobem zájem o sebe, neboť působí na tuto
lidskou citlivost.
Přirozeným významem citlivosti je zároveň
patrné, že tato duševní citlivost je prostředek
k vývoji duševnímu a že trvá hlavně po dobu Vý
voje. Tedy mladší věk je vždy citlivější a vníma
vější pro nové věci než starší. Proto také. v mlad—
ším věku lidském je větší a snadnější nadšení a
snadnější zájem o nové věci nebo zájem o krásu
a radost ze života. Jakmile se zmenší tato citli—
vost přirozená, člověk musí pak s větší námahou
svého rozumu a vůle získávat na vzrůstu du
chovním. Nejcitlivější je duše lidská pro lásku.
Každý pojem lásky, který je citlivostí vyvolán
v lidské duši, zanechává stopy své vznešenosti a
velikosti a dává vzrůst na velkorysých vlastno
stech -duše.Tam, kde láska vykonala svůj pravi
delný běh od dětství až do dospělosti, tam lze o
čekávat od duševního života lidského dobré ovo
ce a skutky opravdu lidské. Citlivost i v tomto
smyslu duševním má své odstupňování podle vě—
ku a podle normálnosti svých projevů. Je na př.
porušena její rovnováha v době dospívání nebo
většími otřesy nervovými a duševními, takže
snadno pak se projeví nenormálním, nemocným
způsobem. Citlivost ve smyslu duševním má svou
mravní hodnotu pro člověka potud, pokud je ří
zena normální kontrolou lidského rozumu a v du—
chovním životě, pokud je spravována a ovládána
zásadami víry a života z víry. Dodává lidské duši
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jemné vnímavosti a reaktivnosti na vlivy milo
sti Boží a na působení Boží V duši. Projevům du—
še dodává vnitřní něžnosti a vrou-cnosti, zvláště
lásce Boží nebo v.modlitbě.

Je-li citlivost upotřebena jako samozřejmý jev
duševního života tak, že napomáhá člověkukdu
ševnim ziskům a vzrůstu na př.vlásce Boží, .nebo
je-li zdrojem radosti ze služby Boží, je-li pra
menem nadšení pro krásu Boží a pro život z ctno
sti, pak citlivost je V dobrých službách mravního
a duchovního života. Tak jako táž citlivost Vpři
rozeném řádu napomáhá člověku k vnímání krá—
sy a k nadšení nad uměleckým dílem, tak V du
chovním životě dobře použita, obohacuje nadše
ním z krásy Boží a radostí, nadějí, touhami a jí—
nými projevy, jimiž se vznáší duše vzhůru k Bo—
hu a je podporována ve snaze o ctnosti a na stro
hé cestě: „Zapři sebe sám a následuj mne!“
Duchovní Věci zvláště na začátku duchovního
života budí V duši tuto jemnou citlivost pro ra
dosti duchovní, které rozechvívají duši zvyklou
většinou jen na smyslové věci. Citlivost pro du
chovní radost je velmi významná pro začáteční

ky duchovního života, aby byli odpoutání od hru
bých radostí smyslů, které duši poskvrňují a aby
byli obrácení k radostem z Věcí Božích, které
začínají poznávati. Nesmí se však duše zastaviti

na těchto rozechvěních citlivosti z věcí duchov—
ních, jako by Vnich záležela svatost a také je ne
smí přepínat do vyčerpání, neboť citlivost je

snadno vyčerpatelná a pak následuje únava a ne
chuť k duchovním věcem. Nejlepší způsob je při
rozený chod projevů, t. j. přichází-li spontánně
takové rozechvění, použít ho k Větší službě Boží,
k horlivějším úkonům své podřízenosti a lásky
k Bohu, ale neu-lpívat na nich, neměřit podle nich
svou zbožnost, která záleží spíše V úkonech Vůle
než citlivosti. Nedostaví-li se někdy rozechvění
citlivosti, nejsou tím menší úkony zbožnosti &ne—
smí tím trpět oddanost do služby Boží.
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V dalším vývoji duchovního života ustupuje
rozechvění citlivosti pevnéastále disposici vnitř
ní k dobru a ke službě Boží, kterou si získáváme
ctností. Ctnost znamená radostné a ochotně jed
nání podle vůle Boží,jejíž radost je pevná a stálá,
pocházející z uspořádané základny vnitřní. Proto
je nutné budovat velmi záhy Vduchovním životě
na místě pouhého chvění citlivosti úkony ctno
stí, které znamenají sílu duše jednající správně,
ke cti Boží a konající dobro v každém ohledu a
za všech okolností. Jsou duše, u nichž citlivost
nikdy nevyprchá, ani v období, kdy už se cvičí
nebo už si získaly ctnosti. V každém období mů
že prospět tato citlivost k větší vroucnosti a k
většímu posvěcení svých úkonů a k horlivějšímu
plnění vůle Boží. Je možné být pak citlivý na
hlas Boží, na působení jeho milosti, na něžné pro—

jevy lásky Boží k nám a tak upotřebit všechnu
citlivost na Boží lásku.
Nesmí přesunout člověk svou citlivost na sebe
a na reakci proti jiným, proti slovům nebo jed—
nání jiných. Jsou typy lidí, uzavřených do sebe,
kteří mají velkou náklonnost k tomu, aby soudili
a jednali podle toho, jak se jich Věci dotýkají,
zda jsou jim věci nebo lidé příjemní nebo nepří—
jemní, kteří se kochají svými city, žijí ze svých
citů a rozechvění. V případech, kde toho citu by
lo vzbuzeno málo, snaží se svými úvahami a re—
flexí najít místo nebo .popudve slově nebo v jed
nání jiných, aby se mohli oddat svému smutku,
nebo rlozhořčenosti,aby vylákali ze sebe slzy bo
lesti pohansky pěstěné a sobecky obrácené na se—
be. Takové prožívání citlivosti a jejich záchvěvů
je značně sobecké a nemůže posloužit duši k roz
machu duchovní krásy a k rozvoji lásky Boží &
ctností, naopak trpí tím všechny dary Boží mi
losti, které duše už dostala. Takové sobecky citli
vé duše chtějí se podobat skleníkovým květinám,
které nesnesou vítr ani náraz studena; pak ovšem
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nemají v sobě am"pevnosti ani stálosti nutné k
ctnosti a k opravdovému duchovnímu životu.
Takoví lidé citliví dovedou v sobě rozhlodat
vše, i co je krásné a dobré na bližním, neboť je
jich citlivost sobecká byla dotčena jinak a proto
nemůže pro ně být nic (dobréhona bližním.
Pro přílišné zabývání se svou citlivostí opomí
její vnímavost pro Boží působení a pro vliv mi
losti &proto sobecká citlivost uzavírá přímo duši
Božímu vlivu a posvěcení. Postup v duchovním
životě je naprosto nemožný. Sobecká citlivost
velmi škodí duchovnímu vzrůstu a velkým ry
sům svatosti, které vytváří v duši Bůh, dovede-li
se vybavit ze své sobecké citlivosti.
Citlivost jako vnímavost a snadné rozechvění
vnitřní, dobře upotře-bené ve službě Boží &podří—

zené rozumu a víře, napomáhá k posvěcení duše.
Stane-li se však stálým ohledem na sebe, chce—li
jí kdo používat jen pro sebe a mařit drahocenný
čas určený pro službu Boží, pak se stane překáž
kou rozvoje duchovního vzrůstu milosti a sva
tosti v duši. Takové duše upotřebují všechnu svou
duchovní energii na své falešné smutky, na bez
důvodné pláče.a utrpení a nechtějí se naučit vel
korysým úkonům lásky k Bohu a zapomenutí na
sebe.

.

Stane-li se sobecká citlivost přímo chorobným
stavem v duši, pak takoví lidé jsou nesnesitelní
u bližních, i sami pro sebe. Jediná citlivost je
správná a ta je naše něžná pozornost na lásku
Boží, na působení darů Božích v nás, na krásu
Boží a na velikost dobroty Boží, jak se jeví v díle
Kristově, na př. v jeho utrpení. Je odůvodněná
citlivost pro bližního, pro jeho utrpení a pro jeho
bídu, &pohne-li k tomu, abychom mu pomáhali.
Stane-li se sobeckým obrácením do sebe, ruší ne
smírně příliv a působení Boží v nás, odnímá nám
citlivost pro lásku Boží a pro ušlechtilost podle
Boží vůle.
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Dr. Jan Merell:
LIST SV. PAVLA EFESKÝM
Oslavený Kristus - hlava Církve (1, 15-23).
Proto i já uslyšev o vaší víře v Pánu Ježíši a
o lásce ke všem věřícím, nepřestávám za vás dě
kovati, vzpomínaje na vás ve svých modlitbách:
Kéž Bůh Pána našeho Ježíše Krista, Otec slávy,
vám dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho
dobře poznali. Kéž osvítí oči vašeho srdce, abyste
věděli, k jaké naději jste povoláni, jak bohaté je
dědictví jeho slávy pro nás, kteří věříme. Půso
bivost moci jeho síly se ukázala na Kristu, když
ho vzkřísil z mrtvých a posadil na své pravici v
nebesích - vysoko nade všecko knížectvo, mocno—
sti, síly i panstvo a nad každé jméno, které se
jmenuje nejenom na tomto světě, nýbrž i v bu
doucím - a všecko poddal pod jeho nohy. Jeho
dal za nejvznešenější hlavu Církve. Ta jest jeho
tělem, plnosti toho, jenž všecko vším (milostmi)

naplňuje.
J ásavý hymnus na Nejsvětější Trojici uzavírá
svatý Pavel díkůvzdáním a prosbou za adresáty
listu. Apoštol děkuje za víru a lásku čtenářů (v.
16) a prosí Boha, aby je osvítil _khlubšímu po
znání tajemství Božích, zvláště mys-teria povo
lání za dědice věčné slávy (17-19).
Již sv. Jan Chrysostom si všiml častého spoje—
ní víry a lásky v Pavlových listech a nazval je
ůavyaswýv uva švvmoída obdivuhodným spřeže
ním, jež vynáší duši k nebi. Apoštol uslyšev o víře
a lásce čtenářů,nepřestává za to děkovatiBohu a
neustále za ně prositi, aby rostli v dokonalosti,
aby Bůh Pána našeho Ježíše Krista, který je
Otec slávy, jim dal ducha moudrosti a zjevení,
aby ho dobře poznali.
Pavel dobře ví, jak je nutné pro. mladé církev—
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ní obce proniknutí a prohloubení V novém zje
vení a proto tolik prosí Boha, aby rozmnožil a o
svítil osobní víru čtenářů lis-tu.Duch1 moudrosti
je přiblíží Bohu, aby nadpřirozená řeč zjevení
byla řečí jejich srdce, které by dobře rozuměli.
Pohnutk-ou k důvěře, že tato prosba bude splně—
na je skutečnost, že Bůh Pána našeho Ježíše Krí
sta je zároveňBohem všech věřících a že je Ot
cem slávy, který pro nejvyšší dokonalost je ho—
den oslavy a jehož dobrota se vylévá na lidstvo &
je spoluoslavuje, což se ukázalo hlavně v díle
vykoupení. Pavel však nevyprošuje čtenářům
pouze chladné poznání tajemství Božích, nýbrž
poznání, které zároveň zapaluje: kéž osvítí očí
vašeho srdce.?
Apoštol chce, aby křesťané pomocí nadpřiro—

zeného světla poznali trojí věc:
a) k jaké naději jsou povoláni,
b) jak bohaté je dědictví jeho slávy pro věřící
c) a jak nesmírně veliká je jeho moc vzhledem
k věřícím.
V úžasu obdivujeme hloubku Pavlova ducha,
který hromadí výrazy jimiž chce vyjádříti bo
hatství dober, jež jsou nám zaslíbena &připra
vena, až vyvrcholuje v oslavě Boha, vyvyšující
"honade vše Krista.
Naděje, k níž jsou věřící povoláni, je naděje
věčné blaženosti (srv. Kol. 1, 5; Tit. 2, 1.3). Pro

věřící je nejenom připraveno dědictví, ale dědic
tví slávy. Nesmírná moc Boží vzhledem k věří
cím se objeví v plné síle až v onom okamžiku,
kdy nás Bůh vzkřísí, aby nás uvedl do nového,
slavného a věčného života.
Dokladem této nekonečné moci Boží je pro nás
to, co učinil Bůh Otec druhé božské osobě, když
ho totiž vzkřísil z mrtvých a posadil na své pra
1Duchem moudrosti není zde myšlen p-římoDuch sv.,

nýbrž spíše jeho dary.
2 Jako často v Písmě sv. i zde srdce je myšleno
v duchu semitském, jako sídlo rozumu a citu zároveň.
140

vici v nebesích. Učinil—lito Bůh Otec vzhledem
k svému Synu, totéž může učiní-ti nám.
Pavel se dává opět unésti myšlenkou na Boží
majestát, který se projevil při vzkříšení Kristo
vě a jako v předcházejících verších, i zde hro
madí slova a obraty, jimiž chce vyjádřit veleb
nost a moc Boží, která je i pro nás radostnou zá
rukou našeho budoucího dědictví.
S Kristovým vzkříšením je spojeno posazení
Kristovo v nebesích na pravicí Boží. Apoštol zde
užívá obvyklé starozákonní metafory, která vy—
jadřuje nejvyšší stupeň pocty u Boha. Netřeba
ani připomínati, že tento stupeň pocty byl již V
žalmech předpověděn o Mesiáši. (Ž. 110 Vg. 109.)
Jaké slávy se tím Kristu dostalo, ukazuje Pavel
dále, když vypočítává skupiny nebeských duchů,
nad něž vysoko je Kristus povýšen. Jsou to kní
žectva, mocnosti, síly a panstva,3 jejichž podstat
nou známkou je moc a síla. Vše je poddáno pod
jeho nohy a určeno k jeho službě. Kristova sláva
je však ještě větší. Apoštol nemůže vyjmenovati
všech nebeských anebo pozemských tvorů a pro
to praví, že ho Bůh povýšil nad každé jméno, to
jest, nad každého, ať již na tomto světě, anebo
v budoucím. Překrásné je tato věta rozvedena
v listě k Filipským (2, 9-11), kde apoštol píše: „A
proto (pro jeho pokoru a smrt) ho Bůh povýšil a

dal mu jméno, které je nade všeckojméno, aby
ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré koleno těch,
kteří jsou na nebi, na zemi i v podsvětí, a aby
každý jazyk vyznal ke slávě Boha Otce: Ježíš
Kristus je Pánem.“ '
Myšlenku o Kristově vyvýšení rozvádí ještě
hlouběji sv. Pavel ve dvacátém třetím verši.
I všichni Věřícímají účast na Kristově slávě a
vyvýšení, neboť Bůh ho učinil nejvznešenější
hlavou Církve.4 Svůj Věčný plán —účast lidstva
3Podobný výčet nebeských duchů viz Kol. 1, 16. _
* Překlad Vulgaty: Caprut supra omnem Ecclesiam
(hlava nade vši Církvi) neodpovídá řeckému fůnšgnáma
141

na životě Božím V Kristu a skrze Krista - usku—
tečnil Otec tím, že druhou božskou osobu učinil
hlavou Církve, jejímiž údy jsou věřící.
Obraz hlavy krásně vykládá sv. Tomáš ve
svém komentáři k listu k Efeským: Působnost
hlavy vzhledem k úldůmje trojí: a) Přednost po
lohy. Tak jako hlava vévodí tělu, tak Kristus má
podle Božího plánu přední a nejčestnějši místo
v Církvi. b) Přednost dokonalosti. V hlavě se
soustřeďují smysly a schopnosti. V Kristu jsou
soustředěny všechny dokonalosti jež přecházejí
na věřící. c) Přednost jednáni. Tak jako hlava ři
dí a ovládá těl-o,tak milost Kristova se rozlévá do
všech údů jeho mystického/těla, neboť: z plnosti
jeho všichni jsme obdrželi (Jan, 1, 16).
Závratně hlubokou myšlenku oCirkvi,mystic
kém těle Kristově, uzavírá sv. Pavel větou, která
byla odedávna předmětem studia vykladačů Pav
lových listů: Církev je plnosti toho, jenž všechno
vším naplňuje. Jest velmi nesnadno s jistotou ří
ci v jakém smyslu Pavel chápe řecké slovo plnost
(nlojgmua). Slovo může míti smysl jednak činný,
jednak trpný. V prvém případě (náš překlad chá
pe'plnost ve smyslu činném) označuje „to, co na—
plňuje“, ve smyslu druhém (trpném) „to, co jest
naplněno“.Chápe-li tedy sv.Pavel termín n/lúóoya
ve smyslu činném, chce tim vyjádřiti myšlenku:

Církev je pansti Krista, je jeho tělem a Krista
doplňuje. Tak jako chrup je plnosti hlavy, údy
plnosti organismu, tak Církev je plnosti Kristo
vou. Kristus bez Církve by nebyl úplný, protože
Církev doplňuje Krista v tom smyslu, že Kristus
potřebuje věřících jako vykupítel a posvětítel.
Domnívám se, že tento výklad odpovídá Pav
7:37šxxlno'óq. Věrněji řeckému textu odpovídá čtení ve

vydáni Wordsworth—White: Super omnia Ecclesiae, t. j.
Jeho dal Církvi (dativ) jako hlavu nade vše (hlavu nej—
vznešenější). Sv. Augustin a sv. Tomáš podle čtení Vul
gaty: Bůh dal Krista jako hlavu nade vši Církvi, vyklá—
dají toto místo v tom smyslu, že Bůh učinil Krista hla
vou jak Církve bojující, talk Církve vítězné.
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lovu myšlení, zvláště metafoře o hlavě a údech
mystického těla Kristova. Proto se může v listě
ke Koloským, který napsal rovněž v římském
zajetí, radovati z utrpení, v němž vidí doplnění
utrpení samého Krista: „Nyní se radují z utrpení
pro vás a doplňují na svém těle nedostatky utr
pení Kristových pro jeho tělo, jímž je Církev“
(Kol. 1, 24).

.

Myšlenka, že Církev je plnosti Kristovou, tím,
že mu dává možnost, aby pokračoval ve svém Vy
kupitelském díle, je cele pavlovskou. V tomto
smyslu Kristus potřebuje Církve, která je jeho
doplněním.5

J. Středa:
CÍRKEV A PRAVDA
Proti plochým racionalistům byli katolíci nu
ceni zdůraznit, že víra, totiž živá, užitečná nábo—
ženská víra, není pouhé přesvědčení, neboť i ďáb—
lové Věřía třesou se - nýbrž je zároveň úsilím
vůle - namířením jejím k pravdě - a podřízením

vlastních úvah autoritě, tedy spolehlivosti a věr
nosti Boží. Ale mnohem častěji byla Církev na
opak nucena vymeziti, že její víra není pouhé za
měření vůle, tím méně podřízení rozumu zásadě
mimo rozum stojící: že jejím základem nepřestá
vá býti „srovnání věci a rozumu“ - pravda, ja
kož psáno jest: Benedicam Domino, qui tribuit
mihi intellectum.
5 V tomto smyslu chápal 23. verš již Origenes, sv. Je—

ronym, Jan Chrysostom a z moderních Robinson, Abbott,
Prat, Vosté, Médebiell a j.
Druzí, kteří chápou :: M79 0y,a ve smyslu trpném, vy

kládají 23. verš: Církev je plnosti, t. j. naplněna Kris
tem, .jeho duchem, silou a moci,. pokud totiž Kristus
skrze Ducha sv. v Církvi trvá, ji .řídía věřící svými dary
a nadpřirozenou silou (milostí) proniká. Tak Sýkora,
Knabenbauer, Lightfoot, Meinertz, J. Schmid,-Huby a j.
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Ba tvrdíme, že toto trvání na skutečné prav
dě, toto ujištění, že náboženská pravda není nic
jiného nežli pravda V obyčejném slova smyslu,
totiž přesná výpověď o skutečně stávající věci 
tvrdíme, žetento poměr kpravdě je přímo zvlášt
ností a odlišovacím znamením naší Církve. A to
si ověříme pohledem na jiná náboženství.
U pohanů sice věc je sama o sobě jasná. Jak
koli krásné jsou mythy různých národů (a já
aspoň se přiznávám, že kdyby právě tu nerozho
dovala pravda nýbrž chuť, dal bych přednost ho
mérským Olympanům před šestikřídlými tvory
naši-chzjevení) —všichni vědí, že jsou to jen sym
boly a náznaky „jako v zrcadle Vpodobenství“.
Jakmile na konci antiky chtěli (v obraně proti
křesťanství) způsobit skutečnou víru v pravdi—
vost pohanské nauky, byli nuceni tuto alegorie—
mi a jinými výklady znetvořit do podoby zma
tené, nestvůrné a odporné. A při tom se stalo, že
potřeby lidského srdce velice přiblížily pohan
ství našim naukám. Od „snadno žijících“ bohů
h-omérských jaký vzestup k trpícím spasitelům
pozdně antických mysterií! Zde tedy absolutní
pravda není.
Může být u nekatolických křesťanů?Kdysi vě
řili, že ano. Abych nemluvil o starokřesťanských
sektách (je zřejmo, že pravé náboženství není
smrtelné: tím odpa-dá „obn-ovení“ jakékoli nau—

ky) - v prvních dobách po reformaci ovšem mys
lela každá nejmenší společnost, že ona je pravá,
neomyhíá, původní, samospasitelná Církev Kri
stova. Flacciáni a arminiáni, supralapsariáni a
kameroniáni a kdožví kdo ještě všichni chtěli být
neomylní. Ale za nějaký čas se na sebe podívali
a řekli si, že to přece jen není pravdě podobné:
prohlásili raději, že se budou snášet a že tedy
naopak zásada snášenlivosti bude známkou pra
vého duchovního křesťanství. A dnes už není.
protestanta, který by věřil v neomylnost své cír'
kve. Tím vlastně odpadá nutnost zk-oumatinárok
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těchto nauk na pravdivost. Ale nutno si všimnout
vývoje. Nejdřív začaly vznikat sekty, jak-o kva—
keři a metodisté, kteří se otevřeně přiznali ke
svému novému původu. Odmítli tedy vědomě

myšlenku viditelné Církve Kristovy, a připustili,
že člověk může založit církev. Po nich přišli filo
sofové, kteří sestav-ovali své svět-ové obrazy a ná.

zory, dychtíce každý, aby v učebnicích budouc
nosti slynul jako zakladatel nového směru nebo
dokonce školy. ldealism, solipsism, materialism,
tvůrčí vzmach a existenciální filosofie byly stří
dány a obměňovány se zálib-ou a ner—ozpačito-stí

tvůrčích, samo-účelnýchumělců: šlo o pěkně uce
lené nebo naopak o pestře vyzdobené (páni do
noetiky připletli i estetiku) provedení soustavy,
zhola ne o nalezení pravdy. J-akápak pravda?
Každý „kladl“ svůj systém a sousedovi ponechal
stejnou volnost. Toto byly tedy-konce Západu.
A co pravoslaví? Dlouhá staletí tam aspoň by—
lo lze najíti myšlenku skutečné, zjevené, neomyl—
né pravdy: neboť tam byl kus pravého- křesťan—
ského života. Ale co se nestalo! Titíž novopravo
slavní myslitelé, kteří si získali tolik rozhodných
zásluh o vzchopení myšlenky Církve jako živého
těla, zároveň jednak z pochopitelné snahy po
sjednocení se západními odštěpenci, jedna-k z po

vážlivésnahy zdůraznit východní zvláštnosti pro
ti Římu upadli v nečekané nebezpečí. Zdůraznili
zajisté cit a vůli na úkor poznání rozumového.
A tak najdete u velkého Chomjakova místa, kte
rá jen maloučko zlovolný čtenář si může vyklá
dat docela modernisticky: zachování dogmatic
kých a liturgických textů s libovolnou myšlen
kovou náplní. Bůh odvrať' to nebezpečí od jeho
žáků: ale je fakt, že antimodernistickou přísahu
měla jen katolická Církev.
Než konečně křesťan-ství není jediné nábožen—

ství, jež se dovolává zjevení. Je tu též Islam. Ano.
Ale upře někdo, že Islam je dnes jen ideologická
nadstavba pochopitelné asiatskoéafrické reakce
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proti kolonisačním metodám zdánlivých křesťa—
nů? Že doslovný obsah jeho svaté knihy a histo
rický obsah jeho boh-osloví nemá dnes života?
Že, jinými slovy, Islam už jako pohanství a u
padkové křesťanství je pouze historickým rárn—
cem naprosto jiného myšlení? Ani zde tedy není
pravého nároku na abs-olutno.

Jestliže ale tento nárok je katolickou zvláštno
stí, pak musíme také zkoumat jeho praktické dů
sledky. Hned zjistíme, že tento nárok nás uchrá
ní dvou bludných krajnosti ohledně hist-orické
výstavby a Vzdělanosti evropské. Jedni zajisté,
nepokládajíce už katolickou víru za zjevenou
pravdu, chtějí vymýtiti katolické živly z evrop—
ské vzdělanosti. Měli jsme dost takových prů
kopníků, kteří chtěli „shodit černou hazuku“ a
kspět jako v Dykově parodii „za novými cíli, za
novými cíli“. Jenže člověk, který se chce zbavit
katolické kulturní tradice poněvadž'se mu nelíbí
Index nebo celibát je jako člověk, který by si
usekl nohy poněvadž se mu zdají do x. Aťuž jsou
jakékoli, jiné nemá: a nemáme jinou kulturní
tradici nežli katolickou. - Ale druhá krajnost je
ta, pro kterou jsme odsuzovali Maurr-a-se:vidět
v Církvi jedině kulturní pokladnici, asi jako pa
mátkoví komisaři dávají na restauraci kostelů a
někdy by rádi viděli, kdyby se v nich už nečou—

dilo kadidlem. Sama o sobě je ta myšlenkaláka
vá: Církev je tak dokonale uzpůsobena potřebám
lidstva a její dějiny jsou ozdobeny tolika velký—
mi lidmí, že se vtírá myšlenka: tito lidé sami vy
tvořili toto zřízení a učení, Církev je sebevědomí
lidstva.—Tak to Hegel konečně učil o státě.
Ale proti tomu je třeba říci, že člověk není

vržen do tohoto světa zlým tvůrcem, není určen,
aby žil bez pravdy. Tvůrce je dobrý, tedy člo—
věku je určeno poznat pravdu. Pravda je nemě
nitelná, tedy pravé učení je neomylné. Nárok na
učení neomylné a neměnitelné si činí pouze Cír
kev katolická. A dokladem k závěru z těchto vý
146

vodů je, že jediná mezi věrami přežila už dvě
vzdělanosti: což je lidské víře zhola nemozno. At
tedy nálada lidstva je pojmu skutečné neornylne
pravdy přízniva či nic: tento pojem je a zustane
znakem a vodítkem naší Církve - sloupu 1 utvr—
zení pravdy.

Jaroslav Durych:
TOUHA PO POHRDÁNÍ
Pokoušíš se tedy představiti si, jaké by to by—
lo, kdybys šel do kláštera. Chceš býti upřímný a
můžeš si takovou upřímnost dovoliti. Jsi osoba
ve světě vzácná a znamenitá a každý onačejší
člověk ví, kdo jsi, co děláš a jaká úcta ti náleží.
Ty to víš také a jest to pravda, “která by nepře
stala býti pravdou ani tenkráte, kdyby ti ji na
šeptával sám ďábel, s nímž se ostatně stýkáš do—
sti důvěrně. Snad tě tato známost s ďáblem ně—
kdy mrzí. To chápu. Jest to tvor mocný, který
ledacos umí a ledacos ví, někdy bývá pro takové
lidi, jako jsi ty, i výborným učitelem a rádcem,
jehož zkušenosti jsou skvělé a neocenitelné, ale
přece jen cítíš, že pod svou nadpřirozenou skvě
lostí a moci jest to jen duch velmi bídný, který
nestoudně zneužívá všech slabostí tvé lidské při
rozenosti &omezenosti, &že to, co ti dá, jest vždy
nějak podezřelé. Víš, že každé dobrodiní, které
ti prokazuje, jest jen osidlem a že musíš býti
před ním ve střehu. A já zase vím, že tě tato hra
baví jen z jakési nouze. Byl jsi sám. Nikdo k tobě
nepřicházel, když jsi potřeboval, aby někdo uka—
zoval cestu tvé touze, tvé ctižádosti, tvým schop
nostem; nikdo se s tebou nesdílel o tvé starosti,
zmatky a trudy; ti, kteří něco uměli, spíše žárli
vě střežili způsob, kterým dosáhli svéhoumění,
a ti, kteří chodili k tobě nebo kolem tebe, byli
spíše jen příživníky nebo zevlouny. Co tedy ti
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zbývalo, než přijmouti společníka, který se zdál
zkušený, chytrý, d-ostitrpělivý a štědrý a který
věděl, kdy a jak se k tobě přiblížiti a jistě tě na
učil velmi mnohému a ani za to od tebe nechtěl,
abys mu upsal svou duši. Ty víš, kdo to jest. Stá—
le cítíš, že přátelství vaše není opravdové, ani
věčné, a rád by ses ho zbavil. Ale co potom? Bu
deš sám, úplně sám, a na konci bude se ti tato
samota zdáti mnohem bezútěšnější než na počát
ku tvé mladosti, kdy jsi nevěděl nic, ale s důvě—
rou mohl jsi očekávati všecko. Snad chápeš svým
rozumem, že takový stav bude nevyhnutelný,
máš-li zachrániti svou duši ; cítíš, že by pak bylo
ze všeho nejlepší, kdybys umřel. Tento stav by
vlastně pak byl nutnou přípravou na smrt. Žil
jsi už dosti dlouho; víš, co přijíti musí, i chceš,
.rád či nerád, jako rozumný tvor, přijmouti i to,
co jest trpké, ale nevyhnutelné. Chceš se vzdáti
toho potěšení, kterým tě oblažoval ďábel tolik
let. Chápu, že to jest těžké.
_
A ted' bys chtěl do kláštera. Chápu. Když ně—

co, tak už něco úplného. A nejen úplného, nýbrž
i zajímavého a zvláštního.
Jistě jsou ve tvé minulosti velmi ošklivé stíny,
o nichž svět ani neví. Nelze mysliti, že po tolik
let tvé přátelství s ďáblem bylo úplně nezávadné
a že jste se bavívali pouze o filosofii. Jistě si vzpo
meneš někdy také na věci, při nichž bezděčně ti
obličej zrudne, zuby cvaknou a při tom máš pocit
velmi dávivý- A víš, že tomu neunikneš, že ně
kdy si musíš sednout do kouta a všecko to zkou—
šeti, spočítati, znova přeúčtovati a nějak to spo
řáldatí stůj co stůj. K tomu zdá se ti klášter mí
stem nejlepším. Mají v klášteře ovšem také po
žad—avky,které mnohým se zdají velmi těžké. Co
však bylo by z toho těžké pro tebe? Rozumíš vel
mi dobře vnitřní hodnotě věcí, znáš i pravidla ži
vota duchovního, věříš v Boha a bojíš se o svou
duši. A já vím, že bys vstával ihned po zaklepání,
či vyskočil spíše velmi ochotně a ihned co nej
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pečlivěji konal vše, co ukládá řád; že bys vyni—
kal poslušnosti, i střídmostí, pílí, trpělivostí a

příkladným potlačováním vlastní vůle. Ale byl
by to div? Vždyť jsi zestárl a mnohého užil! Ne
byla by to vlastně mlsnota, sníž bys požíval chle
ba vyžebraného, a nebyla by to spíše ješitnost,
která by ti propůjčovala zvláštní zalíbení V pra
cech hrubých a ponižujících? Hle, já, myslil bys
si, který v životě světském byl jsem tím a tím,
chodím se škopkem a umývám schody! Já, z je
hož slov kdysi vycházela moc, které přede mnou
nikdo se neodvážil odporovati, nyní poklekám
před řeholníky, kteří jsou mladší, nezkušenější a
snad nebudou nikdy míti jména, které by přetr
valo pamět jednoho roku! Vidím sám, jak jsou
slabí, vím, že reptají a že leckomu z nich jest
všelicos těžké, co vlastně má řeh-olníkům býti
přirozeností, a přece se skláním, přece poslou
chám, hledám toliko ctnosti a před jejich nedo
statky rychle zavírám oči nebo snažím se vy
světliti je zvláštní povahou jejich věku a života
pospolitého! A co všecko napovídala by ti tvoje
pýcha! A ty zajisté víš, že i tam mezi řeholníky
byl bys sám, neboť osamocení jest údělem ne
vyhnutelným i uprostřed bratří. I hledal bys pří—
klad povzbuzení. A kdybys jej nalezl, viděl bys,
že ten pří-kladjest zvláštní, že se nehodí pro kaž
dého, jako lék, jenž pro každou nemoc je jiný.
A pak bys 'byl sám, ale nikoliv sám, neboťvždy'
byla by s tebou tvá pýcha. A kam bys pak před
ní odtud utekl? I ve sklepě, V poušti, v žaláři by
vždy byla s tebou. Jak jí přemoci?
Ty víš, co jest pohrdání, vždyť sám jsi ho-mu—

sil snésti mnoho. Kdyby se ti ho bylo bývalo ne
dostalo, nebyl bys tím, čím jsi. Toto pohrdání
ovšem nikterak nez-krušilotvé pýchy. Právě na
opak. Sám jsi pochopil, že 'bez pohrdání není slá—
vy. Ty jsi po slávě dychtil, proto s mlsností jsi
přijímal pohrdání jako pochoutku, na kterou jsi
si zvykl, a stalo-li se, že pochoutky této se ti delší
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čas nedostalo, byl jsi smuten, neboť bál jsi se o
svou slávu V jistém domnění, že konec pohrdání
jest nezbytně též konec slávy. Č) Vím,jak by ses
olizoval,kdyby zřeholních bratří si některý ztro
pil z tebe posměch, kdyby některý pojal k tobě
nenávist, kdyby jiný ti projevoval chladnou ne—
důvěru nebo nevšímavost! V tom by nebylo pro
tebe žádné zkoušky, žádného umrtv—ování; ty spí-»

še bys labužnicky se V tom válel, jako kterýsi
tvor, který válí se rád zvláště V bahně!
Jistě nalezly by se i takové věci, na něž vtip
tvůj a dovednost tvoje přece nestačí. Nejsi mlád;
tvoje pamět „užnení tak schopná, aby podržovala
tak snadno všecky věci, kterým učí se žák. Už
bys nemohl tak rychle se naučiti všem odstav
-cům z knih, zvláště latinských, řeckých nebo
hebrejský-ch, a ti mladší by se mohli pak podivo
vati, Včem jest vlastně tvá schopnost a tvůj vtip,
když v takových věcech musíš obtížně doháněti
to, co jim je dnes snadné. Ale i proti tomu bys
měl záštitu zase V přednostech svých. Znáš za—
jisté Věci, které mnozí 'z nich nepochopí až za
mnoho let. Jsi sčetlý, zběhlý světem, velmi mno-—
ho jsi uvažoval. A to by tě popouzelo stále k pýše.
Jistě potřebuješ pohrdání jako soli. Toužíš po
slávě, která bez pohrdání není možná. A nyní se
bojíš. Chtěl bys utéci a chtěl by ses zříci třebas
slávy. Ty se domníváš, že snad opravdu jest to
možné? To si rozmyslí! Pak bys opravdu byl
truchlivý bloud. Právě to jest to pokušení ze
Všechnejhorší. Nikdy neutečeš od tváře Boží.
Pravé pohrdání, jehož zajisté potřebuješ, a to
nikoliv pro ješitnost, nýbrž pro spásu duše, mu—
síš hledati sám. Ale nikoliv v sobě. Nehled' na se—
be, ani na tento svět, jehož pohrdání jest ti spíše
jen žertem. Hleď jen na svoje hříchy a na Svatý
Kříž!

"

Zdeněk Kalista:
BLAHOSLAVENÁ ZDISLAVA
Doby, kterými prochází osud lidstva ve svém
duchovním vývoji, nezachovávají se stejně k dě
jinnému odkazu předků, t. j. k historickým tradi
cím, odkazovaným jim minulými generacemi.
Jsou doby, které jako by se laskaly s tímto odka
zem, jako by jej znovu a znovu promilovávaly,
chtěly rozmnožit a rozhoj—nit- a jsou údobí zase,

která k tomuto odkazu přistupují zcela chladně
a snaží se spíše zbavit jej všeho, co není či nezdá
se zaručeno a v čem spatřují - ať už oprávněně či
neoprávněně - nános pozdější, a zredukovat jej
na rozsah menší, kriticky však dosvědčitelný. Ta—
kový rozdíl byl také mezi barokem a osvícen—
stvím - a to jak u nás, tak obecně v celé oblasti
západoevropské kultury.
Barok lze po stránce metodické v oboru histo
rickém'nejlépe charakterisovati častým užívá—'
ním konjektury, která dovolovala mu z daných
a kriticky prokázaných fakt vyvozovati děje,
události, myšlenky, ba i celé osobnosti a per—
spektivy dějinné nové, jež vyrůstaly začasté ve
zvětšené fantastice doby nejen nad okraj skuteč
nosti, ale i nad okraj možnosti. Barokní genealog
klene před očima čtenářovýma mohutné oblou
ky svých genealogických vývodů až do časů an
tických a biblických, nestaraje se valně o to,
jsou-li spoje mezi jednotlivými osobnostmi vskut—
ku pevně doloženy a spokojuje se jistou - na
mnoze arci velmi skromnou - možnosti, že tomu
tak bylo. Barokní historik zaplétá ve svoje vy
právění tradice legendické, vlastní dohady uvádí
jako fakta (z tří rýh, jež naj de na štítech českých
knížat z XII. století na jejich mincích, vyvodí
třeba, že původní erb českých vévod bylo t. zv.
Trojříčí), analogiemi z přítomnosti rozhojní bez
rozpaků nedostatek či nevýmluvnost zpráv sta
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rých atd. —Naproti tomu historie osvícenská je
především vyznačena kritikou - a to namnoze za—
se kritikou přehnanou. Pro—conení dokladu-hlá
sá osvícenský historik - nemá místa V historii.
A vyvrhuje z historie nejen vše, co vnesla tam
zesílená fantastika údobí barokního, ale i mnoho
věcí, jež mají za sebou skutečně pevnou tradici
a již bylo by lze podrobnějším a poučenějším stu—
diem přece jen pevně dokázat - takže tam, kde
dříve bujela bohatá líčení barokních dějepisců a
rozvíjely se početné jednající osobnosti, rody,

skupiny, děje atd., objevuje se u něho pustá
prázdnota.

“

Tento rozdíl historického cítění a historické
práce postihl v našich dějinách mnoho dějin
ných skutečností, jejichž obrysy__byly takovým
vystřídáním cele protichůdných názorů na vědec—
ké metody značně znejasněny. Mezi nimi je i
osobnost blahoslavené Zdislavy, současnice bla
hoslavené Anežky České a vynikající představi
telky mocného duchovního vznosu české gotiky
z prvé poloviny XIII. věku.
Barok toho věděl o blahoslavené Zdislavě o
pravdu až příliš mnoho. S podivem sleduje dneš
ní histori-k,jak v barokních sepsáních, týkajících
se této postavy, přibývá,počínaje takovými hym
nami Jiřího B. Pontana z Breitenberka a kníž
kou Chanovského „Vestigium Boemiae piae“ přes
Balbína, Steila, Marchesiho a j., až do Reginal
da Brauna „Schutz- und gnadenvolles Heilig
thum der lóblichen Gránitz-Stadt J ahbel“, stále
nových motivů v životopisných líčeních, jak se
prohlubují novými a novými detaily staré tradi— 
ce a pod., aniž by přibylo nějak vlastních pra—
menných zpráv, z pouhé fantastiky spisovatelů
nebo z jejich dohadů. - Od let sedmdesátých
XVIII. století však blahoslavená Zdislava, která
v době barokní zaujímala ne nevýznamné místo
v galerii českých postav světeckých, jako by
zmizela skoro z našich dějin. Osvícenský historik
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dobře postihl, co na jejím životopisu vybásníl
barok, a, jak dovedl býti rychle hotov s podobný—
mi zdánlivě bohatými životními historiemi, za
vrhl i postavu blahoslavené Zdislavy takřka ce
lou. U Palackého, který byl přes svůj romantism
do značné míry dědicem osvícenské skepse Do-b
rovského, sotvaže se její jméno mihne jeho Dě—
jinami národu českého v Čechách a na Moravě a
po něm i ostatní historiografie naše i německá
v XIX. století zastavuje se u její památky nej
výš zcela stručnými poznámkami, jako je zmínka
V. Novotného VIII. dílu jeho Českých dějin, kon—
statující spíše nedostatečnost nových sepsání
(Viktora Pintany, Wilh. S—chlóssingera&j.), jež se

pokoušela jíti ve stopách starších barokních tra—
dic a vskutku ne vždy kriticky přejímala jejich
dějové rozviliny. Teprve článek profesora čes—
kých dějin na německé universitě Karlově vPra
ze Wilhelma Wostryho „Die selige Zdislava von
Gabel“ (s podtitulem „Die Quellen ihrer Ge—
schichte und ihrer Legende“), otištěný v sborní
ku \„Deutsch-Gabel in tausendjáhriger Vergan—
genheit“ znamená v této situaci zřetelný obrat
jako pokus o kritické - kritické však i ve smyslu
positivní-m, t. j. ne pouze zavrhující, ale i kritic—
ky budující - vylíčení zjevu Zdislavina na zákla
dě dnešních našich znalostí pramenných.
A přece životní historie blahoslavené Zdislavy
je pro historika, který se zabere do du—chových
osudů české „gotické renesance“ v XIII. věku,
zjevem velmi zajímavým a poučným, a to nejen
v souvislostech náboženského, nýbrž i politické
ho a v širším slova smyslu kulturního života čes—
kého v době Přemysla Otakara I. až Václava I.
Nesmíme se dáti arci odraditi tím, že z vlastní
doby Zdislaviny nemáme o naší blahoslavené
mnoho přímých zpráv, že - krom několika údajů
Jindřicha z Heimburku v jeho kronice kláštera
žďárského, dotýkajících se životních osudů její
rodiny a vlastního jejího manželství s Havlem
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z Lemberka - máme tu jen nerozsáhlý zápis t.zv.
Dalimila, který zaznamenává ve své známé rý—
mované kronice české:
Léta od narozeníe Jezu Krista milostivého
po tisíciu po dvú stú po pěti dcát druhého
svatého života paní Sdislava s světa snide,
pro niuž pracným veliká útěcha příde.
Pět mrtvých vzkřiesila,
mnoho slepých prosvietila,
chromých a malomocných mnoho uzdravila,
nad jinými pracnými veliké pomoci činila.
I tato skrovná data kroniky žďárské a Dali-mi—
la věru postačí k bohatšímu vylíčení jak vlast
ních životních osudů blahoslavené Zdislavy, tak
_jejího významu V našich dějinách, dovedeme-li
je uvésti do náležité souvislosti s jinými zpráva—
mi, jež jsou zjistitelny v jiných současných pra
menech —v tom hlavně V materiálu listinném,

shrnutém v registrech Erbenových a Emlero
vých a jiných publikacích toho druhu - a jež,
i když se přímo nedotýkají postavy Zdislaviny,
přece zajímavě dokreslují její historii.
V tomto kontextu s jinými současnými zprá
vami pronikne pře-devšímzajímavě význam ro
diny, z níž paní Zdislava vzešla, rodiny velmože
Přibyslava, pána na moravském Křižanově. Uká—
že se, že nejen tato rodina, ale i celé její příbu

zenstvo, které se vytvořilo sňatkytří dcer páně
Přibyslavových s předními zástupci tehdejšího
velmožstva našeho: Bočkem, purkrabím znojem
ským a praotcem pozdějších pánů z Kunštátu a
z Poděbrad, Smilem zLichtenburka, vlastním za
kladatelem veliké rodové moci Ronovců, a Hav
lem z Lemberka, byli - patrně zásluhou matky
Zdislaviny Sibyly, která, přišedši do našich zemí
s dcerou Filipa Švábského Kunhutou, provdanou
za Václava I., přinesla si s sebou, jak se zdá,
mnoho z bohaté, Italií a hlavně Byzancí napojené
kultury dvora hohenštaufského - nositeli ducho—
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vých tradic, které bychom právem se stanoviska
tehdejší doby mohli nazvati moderními &ktere
značně přispívaly k povznesení tehdejší česke
společnosti: Podporovali bohatě jak cisterciáky,
tak novotné řády františkánský &dominikánský,
jež znamenaly hlavní oporu současného ruchu
duchového a pokroku ve smyslu životních ideá
lů gotických.
Ale i vlastní rodina paní Zdislavy objeví se po—
zorovateli, vyzbrojenému dostatečnými zpráva-
mi ze soudobých listinných a kronikářských do—
kumentů, v zajímavém světle. Není pochyby, že
novodobý historik, i když si dobře uvědomí Vá
lečnický charakter manžela Zdislavina, několi
krát zmíněného pana Havla z Lemberka, osvěd—
čivší se zejména za povstání mla-distvého Pře—

mysla Otakara I. proti Václavovi I. na konci let
čtyřicátých XIII. věku, kdy právě jen osobní sta
tečností pana Havla a Boreše z Riesenberka byla
zachráněna věc „staršího“ králev českých zemích
a zmařeny intriky strany hohenštaufské, nebude
se dívati na hradní-ho pána na Lemberku &J a
blonném jako na surovce, překážejícího zbožným
zámyslům Zdislaviným, jako jej líčily barokní
životopisy naší blahoslavené, stavící V něm do
jisté míry temnou folii k světlému zjevu jeho
choti. Pro takovéto pojetí není žádných dokladů,
stejně jako není žádných důvodů pro to, abychom
pokládali Zdislavino manželství za „non consu
matum“, jak by jej rády byly viděly zase některé
barokní historie, kdyžtě kronika žďárského mni
cha Jindřicha z Heimburgu, o níž byla řeč &kte—

rá, jsouc téměř současná, měla dobré informace
o rodu a pří-buzenstvu hradní paní lemberské,
výslovně praví, že žila se svým manželem „pa
rie-ns natos sibi . . . Gallum . . . et Margaretham
pulchram . . .“ Naopak: pozorujeme-li účast páně
Havlovu na různých nadání církevních, zřizova
ných v době Václava I. v našich zemích a zejmé—
na jeho přízeň k nově do Čech a na Moravu pro—
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nikajicimu řádu dominikánskému, pro který
Havel založil hned dva kláštery: V Turnově &
V Jablonném, musime chtě nechtě předpokládati
jistý duchový souhlas mezi dcerou páně Přiby
slavovou a mocným velmožským pomocníkem
krále Václava I., jehož bojovnický charakter byl
do značné míry patrně ovlivněn ideály, přinese
nými do života západoevropského ve válkách.
křižáckých. A uvědomíme-li si dále, že duchovní
Vývoj této manželské dvojice bral se v podstatě
směrem stejným, jako duchovní vývoj v rodi
nách jejioh sester, pochopíme, že kořeny „jeho
třeba hledati v ródině kdysi pana Přibyslava
z Křižanova a že to byla Zdislava, která určova
la jeho vývoj a rytmus.
V této souvislosti pak možno nikoli neprávem
předpokládat, že blahoslavená Zdislava zasáhla
dosti důrazně i do našich dějin národních v nej
širším toho slova smyslu. Dnes už není možno
pochybovati o úzkých stycích blahoslavené Zdi
slavy k řádu dominikánskému, které byly kdysi
- v protikladu zase proti barokní legendě Zdisla—
vině, rozvinuvší je do nemožných podrobností 
popírány nebo aspoň umenšovány příliš kritic
kou historiografii předchozích generaci: List do
minikána Gerarda z Vrorzheimu z r. 1252,který
zachytil Wostry v zapadlé knize W. Hamburgera
„Medizinische Topographie und Geschichte der
Herrschaft Lámberg“ (z r. 1837), ukazuje jasně,
že i do J aiblonného byli dominikáni uvedeni
vskutku, jak ohtělo staré, kronikami však nikde
nedoložené podání, ještě za života Zdislavina a
ne, jak se domníval kdysi J. V. Šimák, až v XV.
věku, a že tedy hradní pa'ni tamní se nepochybně
živě účastnila na jejich nové klášterní fundaci.
A právě ty, úzké styky s dominikány :určilysměr
i smysl Zdislavina zásahu do našich dějin národ
ních v širším toho slova významu: Podporou,
kterou Zdislava sama i (jejím vlivem patrně) její
manžel poskytovali novotnému řádu, představu—
156

jícímu V té době jednoho z hlavních šiřitelů sou
dobé vzdělanosti, pomáhalo se především - byť

snad i na prvý pohled dost nepozorovatelné-kul
turnímu rozvoji našeho národa a posiloval se
onen mocný vzestup, který v našich národních
dějinách v době poslední-ch Přemyslovců pozoru.
jeme a který nám dává právo mluviti o české
„gotické rene.s-anci“, českém obrození v XIII.
věku. Ale i pro politické dějiny české nebylo toto
spojení bez významu: Dominikáni byli hlavními
oporami moci papežské proti moci císařské V té
době a hlavními hlasateli kříže proti poslednímu
císaři z rodu hohenštaufského, Friedrichovi II.
Také. V našich zemích vystupovali koncem let
čtyřicátých XIII. věku V této úloze, podporují
ce krále Václava I. v jeho protištaufské politice.
A můžeme proto právem předpokládati, že i u
Havla z Lemberka, který se projevil tak Výrazně
jejich přítelem a příznivcem, spolupůsobil jejich
vliv na to, že v zápase, který se rozpoutal intri—
kami strany hohenštaufské v našich zemích kon—
cem let čtyřicátých mezi Václavem I. a jeho sy
nem a který _měl- nastolením Přemysla Otakara,
poz-ději II. - odtrhnouti důležité země české od
strany papežské a přivésti je do tábora hohen—
štaufského, stanul veškerou svou moci na straně
Václavově a rozhodl, jak řečeno,s BorešemzRie
sen=berka boj v jeho prospěch. Zdislava, podpo—

rujíc dominikány u svého manžela, pronikla bez
děky i do oblasti, do níž ženy u nás v té době za—
sahovaly jen zřídka. 
A tak jeví se nám tento zjev, který po glorifi
ka—čníchpokusech XVII.—XVIII.

věku - vede—

ných arci někdy (u rodiny Berků na př., která
neprávem si osvojila Zdíslavu jako svoji pramá
teř) i jistými zřetely světskými - byl zahrnut, jak
řečeno,v posledních dobách jistým stínem, dnes
opět ne neprávem jako jedna z osu-dotvorných
postav našeho národa. Cosi vyššího než jen pou
hávůle lidská ožívalo v této paní „svatého živo
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ta“, pro niž „pracným veliká útěcha přijde“.
A spatřujíce v ní zároveň prototyp oné kulturní
ctižádosti, která .naplňovala náš národ od roz
břesku jeho dějin, od časů svatováclavských a
která chtěla vždy naplňovati podle své možnosti
nejvyšší ideály současného života, budeme se
modliti za věčnou přítomnost její památky —ja
ko povzbudivého hesla pro potomstvo - v našem
národě. V tom smyslu i jí patří prosba staré pís
ně svatováclavské: „Nedej zahynouti nám ni bu
doucíml“1

.P. Pavel Škrabal O. P.:

ŽALM 130.PÍSEN STUPNOVÁ
Z hlubin volám k tobě Bože,
Pane slyš hlas můj.
Račiž pozorně naslouchat
snažné prosbě mé.

Jestliže na nepravosti pamatuješ,
Pane kdo obstojí?
Ano u Tebe je odpuštění;
s bázní máš být ctěn.
Doufám v Boha, duše má čeká
s důvěrou v jeho slovo.
K Bohu duše má.
Víc než strážci na svítání
čekej Izraeli na Pána!
Neb u Boha je milost
a hojně u něho je vykoupení.
A on vykoupí Izraele
ze všech jeho nepravostí.

Žalm, který je ve Vulgátě 129., je dobře znám
z_církevní liturgie. Jeho znění ve Vulgátě, z níž
1Článek představuje stručné shrnutí mé rozsáhlé stu
die „Blahoslavená Zd-i-slava“,která vychází současně
v edici „Krystal“.
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jsou žalmy přejaty do církevní liturgie, více se
přibližuje řeckému překladu zvanému Septua—
.ginta. Znění tohoto žalmu V hebrejském textu
zvaném masoretský, který je zde podán, celkově
se shoduje s oběma připomenutými až na dvě
místa, na něž bude hned upozorněno. Předem
však třeba říci, že tyto odchylky V masoretském
textu nepatří nutné k původnímu znění tohoto
žalmu. Masoretský text ve své úpravě je příliš
z pozdní doby, než aby byl brán za jediného roz—
hodčího. Má však svou cenu pro dlouhou tradici.
Řecký překlad Septuaginta, jehož počátky sahají
do třetího století před Kr., měl za předlohu da
leko starší text hebrejský. Když sv. Jeronym na
přání papeže Damasa ujal se díla překladu Pís—
ma sv. do latiny, počínal si tak, že některé kni—
hy ponechal v jejich starolatinském překladě ne
změněny, totiž knihy Moudr., Kazatele, Barucha,
1 a 2 Mak., »ujiných starolatinské znění jen opra—
vil (jistě čtyři evangelia) a jiné zase nově přelo
žil z původních řečí Písma sv. K těmto posled
ním patří všechny ostatní knihy starozákonní
kromě již zmíněných a kromě Žaltáře. U tohoto

jen upravil starolatinský text podle Origenovy
hexaply za svého pobytu v Betlémě r. 386-390.
A tento jím upravený text žaltáře máme ve
Vulgátě a užívá se ho v církevní liturgii. Není
divu, že Sena některých místech liší od masoret
ského textu. V tomto žalmu jsou odchylky dvě.
První záleží v tom, že místo „s bázní máš být
ctěn“ je ve Vulgátě ponecháno „propter legem
tuam sustinui te Domine“, t. j. „pro tvůj zákon
doufám v tebe, Pane“. Onen zákon je zjevení Bo—
ží, v němž je obsaženo, že Bůh je milosr-dný a ka
jícímu hříšníku odpouští. O tuto známou pravdu
opírá se kající hříšník v žalmu, když prosí Boha
za odpuštění. J eronym věděl, že hebrejský text
má „bázeň“, jak je patrné z jeho listu ad Sun
niam et Fretelam (list 106, 78).1 Smysl pak pře—
1 Praví tam: „Centesimo u-icesimonono: propter le-'
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kladu podle hebrejské předlohy je ten, že milo—
srdenství, jež Bůh kajícní-ku prokazuje, je nový
důvod, proč má být Bůh uctíván.
Druhá odchylka je ve verši: „Víc než strážci
na sVítání, čekej Izraeli na Pána.“ Vulgáta nemá
onoho obrazu 0 strážcích, vyčkávajících svítání,
ale má prostě: „a custodía matutina usque ad
noctem speret Israel in Domino“, t. j. „od ranní
hlídky až do noci do-ufejIzraeli v Pána“. Je těž
ko říci, které z těchto dvou čtení je správné. Ob
raz o strážcích je správný překlad “hebrejského
textu podle masoretské punktace. Všeobecně se
také přijímá. Než nemusí být původní pro-to, že
obraz o strážcích, jejichž povinností je býti na
stráži a ne vyčkávat svítání, trochu pokulhává.
Pak místo hebrejského slova šomrim, t. j. strážci,
mohlo by státi i š-umrin, což znamená hlídku ja
ko v Ex. 12, 42.2 Než tyto dvě odchylky nemají
vlivu na celkový smysl a ráz žalmu.
Žalm má přední místo mezi žalmy kajícími pro
vytrvalou naději hříšníka v odpuštění. A v ní je
moc této modlitby. Na pohled jako by se kajícník
o tuto moc ani neopíral. Stav své hříšnosti při
rovnává-ke stavu tonoucího v mořských hlubi—
nách. Věří v Boha, věří v jeho milosrdenství a
proto nezoufá, ale volá k Bohu o odpuštění. Jak
se zdá být vzdálené takřka zoufalý stav hříšníka
a uctivé dovolávání se smilování! To je možné
jen u toho, “kdoje přesvědčen, že jediný zac-hrán
ce - Bůh - se chce smilovat. Ona vzdálenost v du
gem tuam sustinui te, dominel d'icitis uos in Graeco in
uenuissse: propter nomen tuum, et nos confitemur plura
sic exemplaria rapperiri. sed q'uizavuerirtati studemus,
quid in Hebraeo sit, Simpliciter debemus dicere: pro no
mine'siue lege apud eos legitur thira, quo-dAquila inter
preta-tus est qaóp'ov, hoc est tímorem, Symmachus et
T—heodotionv 0po v id est legem, putantes thorra propter
litterarum similitudinem i-odet uau, qusaetantum magni—
tudine di'stingu-ntur. quin'ta editio eterrorecminterpretata
est, sext-a uenb-um.“

,

2 Viz Alfons Schulz: Psalmen-Fragen, Munster, 1.940,

str. 103.
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ši kajícníka je vyplněna jeho pokorou před tím-:
to Bohem odpouštějícím. Ta je onou duchovni
přitažlivostí žalmu. Pak to nevypadá tak, jako by
se tonoucí chytal stébla, ale mocné ruky Boží.
Žalm obsahuje jednu důležitou pravdu, totiž
o vysvobození kajíc-níka z jeho hříchů. Žalmista
ji vyslovuje nejprve sám o sobě a potom ji připo—
míná celému národu. V této druhé části je ona
pravda podána se zvláštním přesvědčením. Vy
svobození člověka z hříchu bylo ve skutečnosti
vždy v plánu Boží-m,a to tak, že bude dílem Bo
ha samého. "Žalmpochází buď z doby vyhnanství
babylonského nebo z doby brzy po něm. Tehdy
se zvláště ozývala v duších věřících touha po vy
svobození z vin, vždyť se'vědělo, že vyhnanství
bylo trest za hřích. Až po odpykání trestu mohli
se navrátit z vyhnanství, do něhož se hříchy za—
prodalí. Vyhnanství a vysvobození z něho bylo
však jen obrazem budoucího vykoupení z hříchů.
Skutečné dějiny této spásy měly teprve přijíti.
Těmi dějinami vykoupení je doba novozákonní.

DUCHOVNOST HESYCHASTÚ
Jestli máme Věřit Řehoři Sinajskému, už na
počátku čtrnáctého století kontemplativní život
vymřel v řeckých klášterech.1 Na celé svaté ho
ře (Athose) znašel jenom tři mnichy, kteří měli
jakéž takéž ponětí o vnitřní modlitbě. Ostatní,
jinak hodně ctnostní, starali se jenom o praxi.
Mystické obrození, započaté Symeonem Novým
Bohoslovcem, [nepotrvalo tedy dlouho. Řehoř se
stal misionářem kontemplace a měl V tom dík
metodě užívané a hlásané veliký úspěch. Tře—
ba ji alespoň dvěma slovy připomenout: nechá-.
me-li stranou druhořadé črty, možno Vní rozlišit
1 Sv. Život Řehoře Sinajského, vydaný J. Pomjalov—

ským-Zitie iže vo svjatych otca našego
Grigoria

Sinaita,

S. Petersburg1894.
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dva prvky: 1. „modlitbu J ežíšovu“, stále víc zpo
malenou podle rytmu dýchání; 2. zvláštní držení
těla. Daleko důležitější jest první element —mod
litba Ježíšova: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
smiluj se nade mnou.“ Nemluvě o evangeliu, kde
se nachází v zárodku, sahá tato modlitba aspoň
k Dia-dochovi,i hodně auktorů ji doporučuje již
dávno před hesychasty.2 Leč nikdy neměl tak
ohromné, důležité role jako ted'. Možno přímo
říci, že v hesychastské duchovnosti se stává cen
trem všeho, jako srdce jest centrem člověka. Z to—
ho důvodu také srdcem se má konati modlitba
Ježíšova (protože to není jednoduchá ústní mod—
litba)3 a k docílení toho, aby ona spontánně prý
štila ze srdce, vymysleli zvláštní držení těla, při
kterém oči těla i duše jsou upřeny na „místo
srdce“.4 Ať se zdají sebezvlášt—nějšímipodobné
způsoby - nazvané jejich přívrženci dokonce fy—
sickými a vědeckými - nejsou ve svém celku vý—

minečným majetkem výchoďanů a bezpochyby
zkušený theolog nebude a priori popírati jejich
oprávněnost; bude jenom žádati, aby se jim ne—
připisovala neomylná účinlivost, hlavně co se tý
če naděje dosáhnouti jimi božského nazírání bez
předběžného umrtvení a asketického očištění. Ti,
kdož byli iniciátory hesychastského hnutí, příliš
dobře znali tradiční duchovní učení, než aby u—
padli do tohoto omylu. Jenom v této předchozí
tradici měli svůj výběr. Po—slyšmeŘehoře Sinaj
ského: „Čti vždycky to, co se vztahuje ke-kon
2 Sv. K. Popov- Blaženn'ago Diadocha...

učenie o molitve Ijisusovoj v Trudach

Kievské Duchovní Akademie 1902, Sv. =III. K. Popov

byl prvotřídním znalcem staré asketické literatury, jak

to dokazuje jeho vydání Diadocha (Kiev 1.903),opatřené
neuvěřitelně bohatými a cennými poznámkami, a mno—

zna.
henli lepší než vydání Weiss-Liebersdorfa, který ho ne
3 Vzít ji za takovou znamenalo by úplné nepochopení
hesychastské duchovnosti.

4Sr.La. méthode d'oraison Hésychaste

1.0.192-94.
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templaci a k modlitbě, tak Klimaxe, sv. I-,saaka
sv. Maxima, nového bohoslovce a jeho žáka Ste—
Íeta, Hesychia a Filotea Smajské, a jiné spisy to—
hoto druhu. Co se týče jmých, ponech je časem

stranou, ne že by byly k zahození,nýbrž ze málo
slouží účelu. .“5Jako kdysi sv. Dorotej pcslechl
sv. Barsanufa natolik, že se přidržel čiře asketic

ké doktríny, též hesychasté se ukázali poslušný—
mi rady Řehoře Sinajského, dávaje přednost au
ktorům mystickým. „Filokalie“ (po rusky „Dob
rotolubie“), ve které oni časem sebrali svá oblí
bená duchovní díla, neobsahuje'v sobě ani sv.Ba-
sila, ani B-arsarnufa,ani sv. Doroteje, ani sv. Teo
dora Stu-ditu; .naproti tomu je V ní Evagrius &
Teodor Edesský, kopiátor Evagria. „Modlitba J e

žíšova“ je tam vyučována, vykládána, vychvalo
vána všemi způsoby. Všechno vrcholí v ní.
Přesto doporučení auktoři mají své zvláštní od
stíny. Evagrius není Diadoch, sv. Maxim není
Simon N. B. Co si prakticky zachová hesychasm
z těchto různých tendencí? Z intelektualistické
duchovnosti si podrží tíhnutí k božskému světlu
a následovně vyřazení smyslových vidění. Od
tud ty nekonečné spory o povaze táborského
světla, a na konec osudné rozlišení“mezi božskou
podstatou a božskými accidenty zároveň i ne
stvořenými i skutečně odlišnými od podstaty.6
Především však hesychasm se pojí, jak to nazna
čuje již sám název Filokalie, k Otcům „nepti
kům“.7 Jest nemožné „přeložititoto slovo fvňqns.
Ostatně má ono několik synonymů víc pocho—
pitelných jako na př. „!pozornost“, „mlčení srd
ce“, zvlášť „chránění srdce“. „Pozornost (k sobě

samému) a modlitba pravá - čteme v jednom
5 De quietudine et duobus modis orationis 11. PS.

150. 1324 D.

“ Toto rozlišení nazývá autor osudným, jelikož obsa
huje v sobě blud. V Boží bytost, absolutně jednoduchou,
nemůžeme vnášet žádného reálného rozlišení mezi pod
statou a vlastnostmi. Pozn. př.

77Sr. Sám název tbcloxalia raw iegďívNam-mch.
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spisu, který jest jakoby manifestem této školy —
spočívá v tom: ať při modlitbě duch střeží srdce,
stále a stále se obrací a vrací v hloub srdce a z

hloubky této propasti ať nechá vystupovati své
prosby k Pánu.“ Krátce můžeme říci, že hesy
chasm zaměnil srdce za inteligenci; srdce se mu
stalo schopností, která má hlavní roli Vnábožen
ství, v zbožnosti, V mystice. V Evagriově škole
člověkbyl intelekt; pro jiné auktory - psycholo
gickým svědomím, kterému nic neuniká; pro he
sychasty člověk je srdce. Všechno asketické ú
silí bude spočívati v chránění srdce; celé tajem
ství kontemplace bude spočívati ve svedení k
srdci jiných schopností; protože, když nebudou
soustředěny v srdci, stanou se příčinou roztrži—
tosti a klamů.
' Tak mluvili Evagrius a Jan Klimax, jenomže
nevměšovali do toho srdce leda metaforicky. Pro
hesycha—stymetafora se stává skutečností (jako
intelektuální cítění Diadocha se stalo skutečným
cítěním u Simona) buď skutečností fy-siol'ogickou
buď alespoň kontemplativní schopností, schop—
ností nadpřirozeného vnímání, mystické zkuše
nosti,8 pramenem nezměrné blaženosti. Vychá
zejíce ze „střízlivosti“ (nepsis), nacházejí na kon
ci svých úsilí opojení štěstím; právem Nikodem
Kagiorita vzpomíná 'námah ve své předmluvě k
Filokalii „vnmalws M38“ Filona . . . Tento bod by
potřeboval dlouhých doplňků a my bychom je
lehce našli. Stačí vzít Filokalii aneb pověstné vy
pravování ruského poutníka,9 nebo jiné spisy té
hož druhu. Alespoň je třeba si všimnouti jed
8 V každém případě něco vyššího rozumu, intelektu
jakožto schopnosti filosofického poznání; pod různými
jmény - o'oquÍa,mystika, čuvstvo, - je to ona nadrozu
mová schopnost, s kterou se setkáváme u ruských filo
sofů jako Berďajev, Petropavlovský, Augustin, Vyše
slavcev &j.

'

9-Otkrovennyje Razskazy Strannika

duchovnomu svojemu Otcu; knihatato měla
mnoho ruských vydání a byla přeložena také do něm
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né věci: totiž vlivu této duchovnosti na moder—
ní pravoslavné bohosloví: scholastické these Ře
hoře Palany s jedné strany a s druhé strany —
což je důležitější, proniknutí celé náboženské
mentality mystikou srdce. Od předpokladů víry
až k vrcholnému spojení s Bohem —vše závisí
od srdce, z něhož pochází život. 10Již intelektuá—
listé vyjádřili opovržení pro rozumovost, leč to
bylo jenom pro tím větší vynesení inteligence;
nikdy by nebylo napadlo sv. Maxima pomlou—
vati spekulativní theologii, i když od ní neočeká
val pravé kontemplace, dokonalosti.Moderní anti
scholasticism (u východních auktorů) pochází z
nemalé části od hesychiasmu. Také z hesychas
mu, vysvětlujícího ve svůj prospěch staré učiv
tele jako Řehoře Nysského, pochází konec kon
ců u některých známých ruských spisovatelů
onen zjev, jejž bychom mohli nazvati „panmysti—
cism srdce“. Jejich upřímná Zbožnost se svým
zvláštním duc-hemje již jaksi uzpůsobila k při
jetí myšlenek takového J akobi,Ritschla, Schleier
machera. To jest hesychasm filosofů.
Vedle něho jest hesychasm prostého lidu; a
tento, pokud zůstává věren tradičním zásadám
víry a askese (jak to nejčastěji bývá), může ve—
lice dobře vésti duše- skrze sebezápor a J ežíšo
.vu modlitbu ke kontemplaci dobré jakosti a k
veliké'křesťanské dokonalosti. Jest snad také hy
sechasm falešných mystiků, o tom zde nebudu
mluvit. Ostatně také v jiných školách se najdou
falešní mystici.
Někdo bude snad překvapen, že jsem ani slova
neřekl o mši svaté. Přece mše má prvotřídní vý
znam. Zajisté, a neméně sv. Písmo, o němž jsem
činy,francouzštiny a angličtiny. Německé vydáníuRein—

holdvonWalter,Ein ru'ssisches Pilgerleben,
Berlin 1925.

10Sr. Th. Spáčil,Doctrina

Theologiae

Ori—

entis Separati de Revelatione, Fide, Dog

mate, Řím, Orientalia Christiana XXXI, 2, str. 173
a násl.
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také nemluvil. Tyto všeobecné prameny křesťan
ské zbožnosti nejsou duchovními školami V úz—
kém smyslu tohoto slova. O nich se může posta—

vit otázka, jak se k nim každá škola chovala, jak
se na ně dívala, jak je ocenila, vykládala, využí
vala nebo zanedbávala. A tatáž otázka by se mu—
sela opakovatí o celé řadě jiných předmětů: ná—

sledování Krista, úcta k Panně Marii, svatým,
uctívání obrazů a relikvií, místo Eucharistie a u—
žívání svátostí atd. Bylo by zde zapotřebí mno—

hých studií, avšak ty by nic nezměnily na hlav
ních historických liniích, které jsme právě na—
črtli.11

Poslední poznámka.
Něco jiného jsou dějiny doktrín, něco jiného —
dějiny faktů, skutečnosti. Když jsme rozlišili a
charakterisovali duchovní školy, tím jsme ještě
neurčíli dosah jejich vlivů rvrůzných dobách a v
různých krajinách. Jenomže tyto poslední samy o
sobě nevěděly by ani uspokojit našeho ducha, tou
žícíhopo porozumění, ani dostatečně ozbrojiti naše
duše,proníknuté apoštolskou snahou. Dávají nám
jenom vědění, že to a to bylo. Pro pochopení jsou
nezbytný dějiny doktrín, různých škol duchov
nosti. Bezpochyby mohlo by se říci, že lidová du—
še nepatří k žádné škole. Přece však i na ni půso
bí ideje, pomalu a často jaksi proti vůli, leč tím
trvanlivější. Když neosvítíme naše materiální
znalostí důkladným poznáním doktrínálních sou-—
stav, uspokojíme se - jak se to často stává - opa
11Jest rozhodně falešné považovat za charakteristic
ký rys východní zbožnosti větší nebo menší oblibu, jíž
se těší v té aneb oné době a zemi některé vnější obřa-_
dové praktiky. Třeba proniknout až k příčinám této
obliby nebo neobliby, až k duchu, který oživuje tyto
praktiky, až k cíli, za kterým spějí duše, cvičící se
v nich aneb je zanedbávající. O této věci správné po
známky možno naj'íti v článku P. S. Tyškieviče - S p i

ritualité et sa'inteté russ'e pravoslave

v římském časopise S v e g 0 v i a n u m 1934, č. 3.
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kováním povrchních slovíček o „temperamentu“.
Jasné poznání myšlenkových proudů naopak do
voluje nám rozebrati ty složité tendence a pů
sobiti na ně týmiž příčinami, jaké je zrodily. My
bychom jistě našli v nich především prvky, spo
lečné všem školám. Jeden příklad: jestliže je
prav-da, jak se obyčejně říká, že výčhodní asketi
jsou víc nakloněni k pasivním ctnostem než k
aktivním, je to následek nepřemožitelné vrozené
predisposice aneb mnohem spíš - alespoň z val
né části - protože již od Klementa Alex. všichni
jejich učitelé, mystičtí především, leč také aske
tičtí, jako sv. Basil, předkládali jim buď jako
mravní ideál anebo jako nezbytnou podmínku
kontemplace onu apatii, která byla vždy pode
zřelá západním auktorům? Dále odkud pochází
ta jemná láska, kterou rádi přiznáváme východ—
ním světcům? A jak tento rys souhlasí s předchá
. zející? Třeba odpověděti, že bratrská láska byla
brána hlavně jako prostředek osobního zdoko
nalení, jako nezbytný lék proti passiones irasci—
biles, jež se považovaly za Velikou překážku ži
vota modlitby. Proto láska se projevuje přede—
vším laskavostí a ochotou vždy odpustit. Proč
však tato láska se nechápe také apoštolských
prací? Proto, že od dob Origena platil za axioma
názor, že jenom dokonalí jsou povoláni učit jiné.
Apoštolský život ve smyslu západních auktorů,
t. j. činnost podobná činnosti apoštolů předpo
kládá u východních „život apoštolský“, to jest
svatost života rov-nousvatosti apoštolů. Tímto u—

čenímvýchodních auktorů se objasňuje ta zvlášt
ní úcta, kterou mají lidové masy ke „gerontům“,
„starcům“. Podobně našli bychom ve východním
náboženském životě stopy učení, vlastních tě a
nebo jiné duchovní škole. Leč to je natolik ob—
sáhlé téma, že mohlo by býti předmětem celé
nové studie ne méně zajímavé než abstraktní
schematism, právě námi narýsovaný. Pro stu
dium duchovnosti jako pro vedení samého du
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chovního života platí zásada sv. Nil-a:Třeba pro—

jít věcmi nudnými, abychom došli k radostným?

Přeložil J. K.

ŽIVOT
ZÁKLADNÍ DILO O SUVERENITĚ DUŠE

Jeto českýpřeklad
Výstupu na horu Karmel
od svatého Jana od Kříže, vydaný dominikány v 010
mouci v překladu P. dra Jaroslava Ovečky.
Již několik let rok za rokem se vracím lk dílu svatého
Jana. Německý překlad jeho Sebraných spisů je již
značně ohmatán a putuje se mnou 5 místa na místo. Ne
tušila jsem, že český překlad otevře mi svatého Jana
od Kříže. ještě hlouběji. Nyní, kdy dočítám poslední
stránky překladu, myslím vděčně na překladatelovu
práci - práci několika let - a tak dokonale k o n f o rm
n í, sounáležitou s duchem autora, že sotva bude jí rovno
jiné překladatel-ské dílo! Máme znamenitý překlad, Bo
hu díky, a bylo by nevděčností nevzpomenout zde velké
práce a lásky překladatele k dílu svatého Jana od Kříže.
Píši tyto řádky za čtenáře, ne za odborníka. A čtenáři
si mají :pro dílo přijít, ne odborníci! Čtenáři mají ote
vřen přístup k prameni, jemuž není rovno.
Hned předem odmítám poznámku těch, kteří říkají,
že mystika není pro každého. Přesně vzato, již od po
čátku, kdy jsem se mohla po rprvédotknouti díla svatého
Jana od Kříže - nemyslila jsem nikdy na to, že je to ve
ledílo mystické literatury. Nemám odborného zájmu
o mystiku. Ale to úžasné světlo,.které .se z díla rozlévá
na ž iv ot d u š e, uchvátilo mne od prvé chvíle - a nyní,
českým překladem, je již tak blízko! - blízko pro nás
všechny. Ba bude asi třeba několika varovných napo
menutí, abychom nezačali číst svatého Jana od Kříže
odborně. Nestarejme se o to, kam je zařazuje theologie
a čím je dáno jeho prvořadé místo v mystice. Začněme
12De oratione, hl. 93.
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je číst hned - napoprvé - jako dílo bezpečného vůdce
duše.
Je to dílo v ů d c o Vs k é, jinými slovy: vede nás. Ta
kových knih je na světě málo. Díla mívají většinou vý
znam pro tu neb onu dobu, pro ten neb onen pohled na
věc, pro výnaz takové nebo jiné zajímavé osobnosti.
Je jen několik děl v celé světové literatuře, jejichž

vedoucí

značka je tak nepochybnáa pravá. Pro

život duše. Pro hlediska života. Pro bezpečnost cesty.
Pro jistotu cíle. Pro přesnost výrazu. Po všech strán
kách - prvořadost.
Ve Viděních Emmerichové, které zapisoval Brentano,
je pěkné místo o tom, k čemu slouží většina děl literár
ních a ne právě podřadných. Nemám knihu právě po
ruce, a budu citovat jen z paměti, jak mu říkala o bujné
zahradě, kde to všechno rostlo jako z vody, nejrozmani
tější rostlinstvo, nač si jen kdo pomyslil. A bylo tam
všeho, Všeho,květů, listí, trávy, ba tolik, že jedno až
překáželo druhému. Ale ta bujná zeleň nevydávala plo
dů . .. Jedno bujné rostlinstvo hubilo druhé nadbytkem
svých zelených šťáv . . . Nebylo si kde utrhnout ani jab—
líčka! To všechno, řekla Emmeri-chová, je jen k p o 

hn oj ení zahrady, a potom - teprve potom přijdou
plody, ovšem zahradník bude muset plevel vytrhat, vý
honky ořezat, větve prostřihat, a tak dále . . .
Jen takhle se přichází k takovým velkým dílům,“jako
je dílo sv. Jana.
Tehdy, kdy už nemáme záliby v hustém porostu kul
tury, v malebných divočinách bujné lidské tvořivosti,
kdy začínáme hladovět po plodu a po dlouhé cestě by
chom rádi zahlédli, jdeme—lisprávným Směrem.
Tenhle úvod je pro ty, kteří by se připravili o četbu
svatého Jana pod záminkou, že je to „mystické“, „odbor—

né“, že je to snad psáno příliš učené... Je pravda, že
učenec nám to přeložil učeně, učeněji než je na příklad
německý překlad u Pusteta, čitelnější, to je pravda, ale
ř i d ší ! Tím se nezastrašme. D-r.Ovečka je odborný fi
lolog, přísně Váží každé slovíčko - a tím je tedy překlad
věrnější. Právě svatý Jan je autor, kde záleží na ka ž 
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d é m slově, a proto si také cením českého překladu více,

Kdo se začne prokousávat strohou dikcí krok za kro
kem, bude posléze velmi odměněn. Ku pomoci mu je
také obsáhlá a pečlivá část poznámek za textem. Je to
kniha, k níž se bude muset vracet znova a znova, proto

že zabírávšechny základní

potřeby našeho

duchorvního života.
_Ponechme odborníkům, aby posoudili literární hod—

notu díla, i po stránce výrazové tak dokonalou - tak 
jak se říká &d e k Vá t n í, přiměřenou předmětu. Jako
obyčejní čtenáři Všimněme si však, jak o základních
věcech života duchovního píše světec, pojatý mezi cír—
kevní Otce: celé literární dílo svatého Jana od Kříže —

nejen Výstup na Karmel - má při své mystické dikci
ráz velmi reální. Vidíme :krok za krokem, jak vznikalo
v duši autora: ne literární manýrou, zálibou nebo úko—
ly, jež jsou určovány druhým. Každé pravé dílo se ro
dí pod tlakem Ducha svatého a rodí se ze skutečnosti.
Máme stále v rukou něco zcela bezpečného _ nejen zá
řivý démant, nejen skvělost, jež nás uchvacuje. Dá se to
přesně ohnaniči—tvýrazem, třebaže předmět je tak ne

ohraničitelný, tak nesmírný, tak rozechvívající.
V této konkretnosti výrazu je svatý J an duchem mo—
derním, jako jím ostatně vždy byli a budou nejlepší au—
toři, kteří se mohou číst dnes, včera i zítra se stejně bo
hatým užitkem.

_

A přece svatý Jan pojednává o věcech nejvnitřněj
ších - o nejskrytějších záhybech našeho svědomí, o nej—
útlejších pochybách duchovního člověka, o nejtajem—
nějších pokušeních, jež číhají na duši při cestě za doko—
nalostí. Protože celá látka byla duchem tak zmocněná a
zpracována, že zabrala svoji oblast íntegrálně či úplně,
je řeč svatého Jana jakoby zhuštěná do podstatnosti.
Tím bude autor pro některé čtenáře s počátku těžký. Ale
jen s počátku, neboť jakmile se dámena cestu, vidíme,
že se jedná o věci všem nám společné - o základní zájmy
všem nám blízké - a každého duchovního člověka upou
táva-jící.

.

Výstup na horu Karmel je cesta za dokonalostí. Pro
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křesťana je to cesta kříže. Ale my si kříž představuje— 

me - příliš obecně - vlivem žurnalismu a literatury, kte
ré nám sice kříž ustavičně doporučují, ale nikdy samy
na sebe jej neberou ani natolik, aby si daly práci nám
jej alespoň řádně ukázat.
Svatý Jan od Kříže nám ukazuje kříž křesťanův v nej—
přesnějším duchovním významu a výrazu. Je to nauka
o obnažení duše. Má-li duše dojít za Bohem, musí od
házet všechno, co není Boží. A to je onen kříž Kristův:
úsilí o souhru s vůlí Boží na našem vlastním úseku by—
ti - na našich zvláštních podmínkách.
Jsou zvláštní nejen vnějšně - že se rodíme s tou neb
onou hřivnou a v těch neb oněch podmínkách _ jsou
především zvláštní pro každého z nás vnitřně. A tento
pohled na naše vnitřní bytí, jak jej ztvárňuje ve svém
díle - je velkou architektonickou prací znamenitého
p 5y 0 h o l 0 g a a theologa. Jak znal člověka! Jak znal
sebe! Jak znal Boha! tím, že Ho nechtěl znát než „tem—
nou nocí“, „nepoznáním“ a jakoby skokem do tmy Boží
náruče.
Základní myšlenka, kterou byl uchvácen zejména Ma
ritain, je, že musíme dojít až k onomu oproštění, jež
se doporučuje v blahoslavenství těch, kteří jsou čisté
ho srdče. Je to zmlknutí před Bohem. Odhození všeho,
co nám překáží. Ne potření člověka, ale očištění duše.
Bůh mluví k m-lčícím, k těm, kteří před Bohem mlčí . . .
K .těm, kteří vyházeli pří-těžsvého „vědění“ - zbytečné
ho - své vůle „Vlastní“ - svého „bažení“ sebelásky 

zkrátka všeho, co je v nás nízké nebo alespoň nižší než
ony vysoké stupně, na nichž nás chce'Bůh mít jako „svoje

svobodné děti.

Je to dílo o suverenitě duše v Bohu. Duše má nesmír
né možnosti slavného bytí - již zde - již zde ve svých
křížích . .. béře-li je jako kříž Kristův. Toto vypou-tání
dušerze všech omezenosti bytí je nejslavnějším činem
velkého mystika. Je .to osvoboditel z Lpravé královské
družiny. Ukazuje na velkou moc, jež nám byla dána vy—
koupením. Máme vlastně právo na v š e c h 11o - ale jen
se svým křížem... Na nejvyšší stupně svatosti, lásky
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k Bohu, radosti a štěstí a pokoje nevylíčitelného . .. ale
jen, neseme-li svůj kříž, neseme-li s Kristem kříž!
Svatý Jan jde s námi krok za krokem, aby nás upo
zornil na každý záhyb cesty, přesně a spolehlivě. Je to
zápis tak bezpečný, že jen pero světcovo jej moh-lo za
chytit. Velikost dílům dává život - život jejich tvůrců.
Tam se nedá nic předstírat, nic zliterárňovat. Dílo sva
tého Jana bylo jeho životem vykoupeno. Proto je stále
tak žhavé a - živé. - Marie Štechová.
RADA ÁPOŠTOLA SJEDNOCENÍ KŘESTANSKÉ
EVROPY:
P. Favre, jesui—ta,.píše P. Lainezovi o správném

z-pů—

sobu jednání s luterány:
„Hledejme jejich dobré vůle a důvěry přátelskou
rozmluvou, hovoříce o věcech, v nichž se srovnáváme,
a vyhýbejme se hádce. Třeba je poučovati nejdříve o
tom, co by měli konati, a pak teprve, več by měli věřiti;
ne jak bylo zvykem v prvotní církvi, kdy myslem lidí
bylo nejprve přijmouti víru, která vzniká poslouchá
ním, a pak postupně byli vedeni ke konání dobrých
skutků. :Dnešního dne třeba se pokusiti, abychom je
odvrátili od špatných cest, dříve než učiníme útok na
jejich špatné učení. Kdyby sám Luther mohl býti při
veden k životu ctnostnému, bylo by snadno získati ho
zase Církvi.
(Cit. Franc. Thompson, Svatý Ignác z Loyoly, str. 240.)

O SPRÁVNOU APOLOGETIKU

Nechápu apologetiku, jako ustavičně obhajování lidí
v Církvi, nebo lidských slabostí duchovních osob. Ani
to nesmí býti celou apologetikou: odsuzování protivníků,
„nepřátel“.
Musí si :sice každá nauka, a .proto i křesťanství, umět
podle .sv. Tomáše, jak píše :I. q. 1., obhájiti své zásady
&vyvrátiti odpůrcovy námitky, anebo aspoň ukázati, že
křesťanství je rozumné i když tajemné, čili, že je roz
umně věřitelné, ale nesmí se zvrhnouti apologetika jen
na negativní, jenom na obhajování, nebo odrážení.
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I když .polemisujeme, musíme umět najíti jádro opač
ného názoru, musíme umět najíti v něm i klady tohoto
odporu. Vyhledati proč, z jakých důvodů se staví tento
opačný, podle nás nesprávný názor. Čeho hledí dosíci,
co chce dáti. Co chce nahradi-ti, v čem protivník vidí ne
správnost, neudrži-telnost, neživotnost a podobně, názoru
našeho. Jen tak potom můžeme postaviti správ-ně své
stanoví-sko.Nebudeme je pak stavěti jenom materielně.
Čili: takto věříme my a opovažte se tvrditi opak. Nýbrž
ukážeme, že tak, jak jdete, nenajdete a nedáte to, co
dáti chcete, ukázat je třeba, že naše řešení nemá těch
nebezpečí, kterých se protivník bojí, nebo že se bojí jich
neoprávněně, že nejsou vlastně nebezpečí, že nej-sou
omylem podle zásad plného křesťanství.
Tak postupuje dobře právě Dominik Pecka ve své vy
nikající knize, jedné z nejlepších, které napsal pro mla
dé inteligenty, pro studenty a pro všechny myslící křes
ťany vůbec, Cesta k pravdě. Odposlouchal těžkosti, otáz
ky, problémy svých současníků a sklání se k ním jako
milosrdný, rozumějící spolubratr. Talk rozumím apolo
getice, čili vědě theologických základů. Ukázati v živém
prostředí proti živým námitkám a těžkostem rozumnou
věřitelnost našich tajemství, našich křesťanských pravd.
Braito.
() KNĚZSKÉ POVOLÁNÍ

V prvém čísle nového ročníku časopisu Zeitschrift fůr
Aszese und Mystik, jesuity vydávaného-, píše výbornou
studii o kněžském povolání P. Heinrich Keller. Studie
by si zasluhovala velké pozornosti představených semi
nářů i bohoslovců samých, jakož i těch, kteří pracují pro
kněžský dorost.
>Je totiž domněnka, že rozhodnutím kardinálské komi
se z doby Pia X. ohledně knihy, revoluční v jistém smys
lu, o kněžském povolání, že totiž nikdo nemá práva před
biskupským rozhodnutím a povoláním na svěcení, bylo
rozhodnuto, že toto je celé tak zvané Boží povolání. Ka
novník Lahiton v knize La vacation sacerdotale ukazu
je, že (kardinálská komise, jejíž rozhodnutí bylo s po
chvalou Piem X. schváleno, že povolání jest podmíněno
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ne tak nějakým vnitřním puzením ke kněžství, jako
spíše správným úmyslem zároveň se schopností k tomu
to stavu projevující se dary nadpřirozenými i přiroze
nými, potřebnými k tomuto stavu.
Ale tím není celá tato otázka ještě zdaleka skončena
&vyčerpána. Pius XI. přináší ve svých projevech .a en—
cyklikách nová světla. Jsem velmi vděčný P. :Kellerovi
za tento článek. Aspoň hlavní myšlenky z něho tu .po
dám. Již Kodex rozlišuje to, co bychom česky rozlišili

nejlépe: volání .a povolání. Povolání nakonec pronáší
Církev, jistě, :ale volání ke kněžství je přece jen něco
jiného. Je to jakási milost v nejširším slova smysl-u,pro
tože Kodex plraví, Can. 1355,že mají kněží v hošíoh pěs
tovati zárodky Božího v-olární- vocationis. Pius XI. mlu
vil obšírně o svatém kněžství & o povolání'k němu ve
své Encyklice o kněžství. V této encyklice mluví o tom,

že Bůh musí vložiti toto volání, a že Církev povolání
pak zprostředkuje, když tu zároveň jsou nadpřirozené
a přirozené nutné podmínky. T-ato encyklika rozhodně
shrnuje a doplňuje, co bylo dosud řečeno o povolání.
Proto v diskusích o povolání je třeba i tuto encykliku
míti na zřeteli.

_

Nesmírná je vznešenost katolického kněžství a podle
přání Boží Prozřetelnosti pro všechny tak důležitá úlo
ha; to mají především .pozorněuvážiti ti, kteří nebeským
puzením &pokynem jsou voláni “kesvaté službě.
Proto vybízí svatý Otec vychovatele budoucích kněží,
aby pěstovali a upevňovali ono božské puzení ke kněž
ství . Praví, že .pečlivý a moudrý ředitel semináře
snadno zjistí, kdo z nich je povolán Božím vnuknutím
ke kněžství. Znovu tu ovšem opakuje ono staré rozhod
nutí, že toto volání se nebuduje na vnitřním puzení, jako
spíše na správné náklonnosti a správném úmyslu, spo
jeném s potřebnými schopnostmi. Doslova pak praví:
„Kdo touží po této svaté úloze jen z čistých pohnutek,
aby se zasvětil službě Boží &spáse .bližních .a nabyl při
tom patřičnou zbožnost, vyzkoušenou čistotu života a
odpovídající vzdělání, ten je zřejmě od Boha povolána
ke kněžské službě.“ Sv. Otec staví vedle sebe volání &
náklonnost, „propensio voluntatis“, o které mluví jako
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o podmínce. Praví v encyklice o povolaných ke kněž—
ství: Ti, kteří nebeským jakýmsi vnuknutím &puzením
vedeni, jsou voláni ku přijetí svatého úřadu . .. Toto

puzení a vnuknutí se opakuje několikráte v této ency
klice . . .

Tedy máme .důvod k dobré .distinkci, kterou sám při
čiňuji k této studii. Distinkce je věcně ve studii obsaže
na, ale nevyjádřena. Řekl bych to takto. Bůh volá a
Církev svými biskupy torbopovolání ověřuje, úředně pro—

hlašuje ještě lépe, jak již Keller pr.-avi:zprostředkuje a
uskutečňuje.
Toto Boží volání se ukazuje v podmínkách nadpřiro
zených i přirozených, které jsou nutné k řádnému při
jetí .a vykonávání kněžského úřadu. Kněžství je milost,
ale zároveň úřad. Proto povolání se projevuje na .jed—
notlivci, ale jelikož se má uskutečňovati v Církvi, jest
Ona, strážkyně toho, co má kněz rozdělovati, oprávněna
a povinna roz-hodnouti v daném případě o tomto Božím
volání. Bůh volá, biskup povolává... Kněžství totiž je
svou podstatou svátost křesťanského kolektiva. Kolek—
tiv má proto své právo vůči těm, kteří kněžstvím mu
chtějí sloužiti.
ZANEDBANÝ KATOLICKÝ A VLASTENECKÝ ÚKOL

Již přes dvacet let je na duchovní-m rouchu našeho
národa o dvě trhliny, a to nemalé, více. Je to zřízení
dvou náboženských společností křesťanských, české cír
kve pravoslavné a církve nyní tak zvané česko-morav
ské. Obě tyto společnosti v prvních dobách tvořili v zá—
kladě katolíci. Svět měl pro jejich čin rozličné krásných
jmen, kterými zatlačoval to jediné správné katolické
pojmenování: odpadlictví.
Dále by se slušelo sem připočísti trhliny, způsobené
před 500a 400 lety bludy, jež dorostly v české protestant—
ství všech odstínů a v české bratrství.
To jsou skutečnosti obecně známé. Ale jsou to také
skutečnosti, na které stále ještě nehledíme dosti kato
licky, čili se zřetelem na zájmy Boží a na zájmy spásy
duší a na zájmy jednoty všech křesťanů v jediné pravé
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Církvi Kristově. „Bylydoby ostrých kontroversí a mno
hdy i skutečných bojů o kostely, o kaple. Ty doby po
minuly jako pominulo hanobení soch světců, srážení
křížů, veřejného znásilňování k odpa-du. A na minulé
bolesti se trochu zapomnělo, jak je dobře na obě stnany,
neboť živé vzpomínky z bojů nejsou žádným způsobem
na prospěch usmíření duchů a obnovení jednoty.
Je tedy příhodný čas, abychom počali mysleti na svůj
vlastní národ ve světle velekněžské modlitby Pána Je
žíše: Aby všichni jedno byli! Dá se s jistotou očekávat,
že některý zarytec na straně nekatolické by při tomto
výroku katolíka chutě vzkřikl „Na strážl“ Ale ať vzkřik
ne, avšak nechťaspoň je k naší snaze poctivý a nevpalu
je nám znamení záludných chutí na nadvládu a tak po
dobně. V duchu-Pána Ježíše i v intencích Církve nejde
českým katolíkům o přemožení českých nekatolíků.
Půjde nám o dvojí: prvně jsme povinni z božské i lidské
lásky usilovati o to, aby, se vrátili do otcovského domu
ti, kteří jej opustili a snad ještě i jiné z něho odvedli.
Prvním cílem je vnitřní i vnější návrat synů a dcer od
padlých od Církve. Druhým, ač toto pořadí je rázu čiře
pomyslného, předmětem našeho sjednocovacího úsilí
pak jest, aby poznali pravou Církev Kristovu ti, kteří se
zrodili & vyrostli mimo ni a přece se hlásí ke jménu
Kristovu. Toto musí býti jasno, aby se někdo zbytečně
nepobouřil a abychom se snad také sami nějak nemý
lili: s milostí Boží máme zabloudilé bratry přivolat do
domu víry, který jedni vědomě opustili, druzí nikdy
správně nepoznali.
Kterými prostředky budeme pracovati? Modlitbou,
modlitbou a zase modlitbou a úkony náhradného smíru.
Nečekejte, že bych doporučil na prvním místě diskusi,
Církev svatá veřejné náboženské diskusi Vůbec nepřeje
a-Ví dobře, proč ne. V diskusi má ďábel tuze mnoho
příležitostí, aby nejlepší vnitřní disposici k dorozumnění
zkazil na dlouho probuzením pýchy, která se tak nen-a—
sytně cpe vědomím: - Mně přece nebudeš chtíti pře
svědčovat! (dí si jeden). - To by bylo, abych ti to nena
kreslil! (vece sobě druhý.) Však to víte dobře každý,
kolik užitku přinesly náboženské diskuse, ..které by bylo
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lépe nazvati myšlenkovými turnaji anebo blýskáním
na časy rozkolu a rozdělení ve víře. Cenu má pouze
náboženské poučení, ale to jest i pojmově jiná věc, než-li
diskuse. S pojmem diskuse souvisí představa stran sobě
rovných; s pojmem poučení představa stran nerovných,
z nichž jedna dává z přebytku druhé v nedostatku, jedna
jest učitelem a druhá žákem. Kořen ceny poučení ovšem
netkví v pojmech, nýbrž V tom, že žák s důvěrou oče
kává pokorně, co mu učitel dá poctivě a z lásky. Ale již
i k- tomu je třeba modlitby & dobrých skutků, hlavně
smírných a náhradných. Nejen sama ctnost víry, nýbrž
i ta ctnost pokory - a ta snad ještě více za daných okol
ností - jsou milostmi, které rozdává Pán Bůh podle své
svaté Vůle a podle našeho přičinění, ať jde o nás, nebo
o bližního. Modlitba zkypří náš smysl, abychom lépe
chápali duši bratří, které máme dovésti do jediného
ovčína Kristova. Modlitba zavlaží suchopár duší blou—
dící-chvesměs daleko od pramenů svátostí a vysušených
rozumářstvím, které bylo příčinou jejich poblouznění
takřka ve všech případech.
A skutek náhradného smíru? Nedovedu v tuto chvíl
ku najíti dosti výstižná slova, kterými bych přesvědčil
o bl-ahodámém významu a účinu těchto skutků náhrad—
ného dostiučinění a smíru. Snad však pohnou myslí
prosté věty: Bůh byl uražen těmi, kteří opustili jeho
Církev; oni pak si mnohdy ani nejsou náležitě vědomi
velikosti své viny, viděli .ve svém činu dokonce hrdin—
ství nebo mravní „povinnost“! Bůh je však také dobro
tivý otec a ochotně nachýlí sluch ke smírným činům,
kterými za pobloudilé dáváme první dostiučinění, nežli
sami budou míti sílu a milost k dostiučinění vlastnímu.
Dvoutisíciletá zkušenost Církve potvrzuje, že Bůh se
zvláštním zalíbením Vidí takové skutky duchovního
milosrdenství, duchovní lásky k bližnímu, jelikož tak
nejvíce následujeme Ježíše Krista, nejsvětější .smírnou
oběť na dostiučinění za viny všeho lidstva.
Nerad bych vznešenou myšlenku sjednocení našich
pokrevenců zevšednil planými slovy o národovectví
anebo vlastenectví; ale láska k národu je křesťanskou
ctností a tudíž i důvodem ke křesťanským činům, čili
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také k těm činům, které směřují k té nejvzácnější
jednotě národa - k jednotě ve víře. Mluvit o vlaste
nectví, o lásce k národu a roztínat zároveň kořeny jeho
duchovního života, to je pokrytectví a faleš nejhrubšího
zrna, na kterou náš národ chřadne již déle než padesát
let.
Není dnes čas na polemiky, ale nastal neodbytně den,
ve který musíme myslet na povinnost práce k jednotě
ve víře ve vlastním národě. - Josef Papi-ca.
MAJESTÁT DÍTĚTE V MODERNÍM STÁTĚ
Liberalistic—kýstát počítal jen s dospělými lidmi, kteří

v boji všech proti všem v pochybené nebrzděné soutěži
silnějších se slabšími se ukáží mocnějšími, rostou a
bohatnou .bez omezení. Vytvořil, fikci, že .stát a národ
je to, co je na pozemských statcích bohaté a v podni
kavos-ti uspěšné. Z liberalismu vyrostla vláda peněz,
plutokracie. Její dědictví vytvořilo dvě silné protivy,
tak často pranýřované i nejvyššími strážci sociální spra
vedlnosti, hlavami křesťanstva, kapitalisty a proleta
riát. Rodina liberalismus celkem nezajímala, proto byly
možné ty strašlivé případy těžké práce proletářských
žen .a dětí ve věku 6, 8 let. Zdravý odpor v národních
kořenech vynutil si na dravčím-tempu liberalismu ko
nečně povinnou školní docházku dětí a ochranu jich
proti vykořisťování, bylo to však jen opatření celkem
akademické, protože nešlo ruku v ruce s ochranou a
podporou dětí a sociálně slabých rodin činem.
Určitý pokrok učinily směry, které se postavily proti
liberalistickému kapitalismu. Vzpomeňme úsilí o soci
ální spravedlnost“ v duchu křesťanském, které opřeno
o věčné zásady domáhalo se podpory a ochrany rodin,
rodinné mzdy pro pracující otce &živitele a zabezpečení
výchovy dítek. Podobně marxistický socialism po pře
konávání materialistických záchvatů měl na papíře
program: vše pro dítě, ale současně rozbíjel rodiny
manželskou rozlukou a jiným uvolňováním mravů, kte
révyplývají z přirozenéhozákona. Postoj k dítěti a jeho
budoucnosti však nebyl prost nejasnosti a zmatků, jimž
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mohl čeliti jen správný řád hodnot a věcí. Ten nalezly
nové myšlenky, jimiž se daly ovládnouti národy dyna
mické, národy historií staré, ale duchem mladé. Vidíme
chronologicky růsti smysl a péči o rodinu u italského
fašismu a když v Německu dosáhl nacionální socialism
svého vítězství, jest z jeho prvních opatření podpora
rodin a dítěte. V tom duchu pak následuje i nacionální
Španělsko a jiné země, které přijímají zásady, ovláda
jící novou Evropu.
Zabývali jsme se loni ve „Výhledech“ obšírně péčí
Říše o děti a ciferně jsme doložili, kolik nový německý
stát vynakládal veřejných prostředků na podporu ro
din a dětí. Přistoupila k nim nová opatření, jichž si
musíme soustavně všímati, protože z nich vyplývá .vel
ké poučení a příklad i pro nás. Nacionální socialism
vytvořil zvláštní typ moderní sociáJní péče, velkorysé
a důsledně. Od regulované mzdové politiky, přes obsáh
lou bytovou péči směřuje jeho stálá péče o zdravý ná
rodní dorost, o rodinu. Je to hlavní starost akce „Matka
a dítě“ pomocného díla pro tuberkulosní, různé zdra—
votní akce a ne v míře malé státní péče o podporu po—
četných rodin. K 1. lednu 1941 vstoupila V Ríši v plat
nost rozší-řenápodpora dědičně zdravých rodin s četný
mi .dětmi. Ríše poskytuje na každé třetí dítě běžnou
podporu 10 RM měsíčně a to tak, že podpora se nyní
prodlužuje až do 21. roku dítěte. Tí-mstoupla státní „pod-'
pora ročně 0 300 mil. RM a vztahuje .se ne již na 3 mi
liony dětí, nýbrž na 4 a půl mil. Dítě bylo prohlášeno
za nejcennější statek národa. Ideologové německé so

ciální péče, na př. Hilgenfeldt, prohlašují: Jen ten ná
rod je nesmrtelný, který i poslední statek obětuje, aby
si udržel svou brannou moc stejně jako aby si udržel
své matky a děti. Mohutné výkony zimní pomoci a péče
„Matka a dítě“ jsou svědectvím, že německý národ po
chopil svůj úkol velmi vážně. Nacionálně-socialistická
péče o národ (NSV)pracuje preventivně a pomáhá, když
se vyskytla potřeba pomoci. -jg
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PRACOVNA
VYSLANEC KRISTÚV

V evangeliích kráčejí před naším zrakem apoštolové.
Malí, prostí, lidští, nechápaví. ' Nechápaví ke všemu
nadpřirozenému a duchovnímu. Kolikráte je káře sám
Spasitel pro tuto nechápavost a duchovní tupost. Do
seslání Ducha svatého jsou všechno spíše než „velké
náboženské osobnosti“. Ale jednu velikost mají, ovšem
darovanou, že jsou Kristem vyvolení a “poslání. To je
pravá a jediná vlastní velikost těch, které posílá Spa—
sitel stále, čas od času k nemocným lidem všech století.
Posílá lidi prosté, lidi svaté, lidi totiž posvěcené, Du
chem svatým přetvořené, Kristem naplněné, aby šli
s tímto duchovním darovaným, vlitým poselstvím, aby
neměli žádných jiných zbraní a pomocí, než toto své
vyvolení, které velmi často se ostře odráží od jejich
lidské nemohoucí slabosti.
Ne vy jste mne vyVolili, nýbrž já jsem vyvolil vás.
Kdo se domnívá, že prokazuje Pánu-nějaké milosti, že
pro něj koná kdovíjaké služby, kdo se ohřívá sám na
své vlastní velikosti, schopnosti a zdatnosti duchovní,
není apoštol, není vyslán, nýbrž jde sám. Jeví se jako
dobyvatel, ale lidé neslyší z něho hlasu Kristova, nevní
mají v něm hlasu Božího .a proto i když před ním ustu
pují, nejdou za ním, neposlouchají ho, nepřijímají hlav
ně jeho duchovního poselství. A neznám horší &straš
nější porážky nad to, když lidé se apoštola, toho, kdo se
domnívá, že je apoštol, že pracuje jako apoštol, než když
Se ho lidé bojí.
Koho nám neseš, ty, jenž vystupuješ jako vyslanec
Páně? O kom mluvíš, kdo mluví z tebe, kdo vyzařuje
z tebe? Jen ten, jemuž žíti je Kristus, v němž žije
Kristus, jenž již nežije sám, jen ten je připraven, aby
byl poslán, aby byl apoštolem. Jen tomu otvírají lidé
srdce. Jiní se k lidem dostávají okny, musejí se vloupati
do lidských srdcí.
Ono to není totiž tak lehké zcela ustoupit v srdci
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Krist-u, docela před ním zmizeti, a nechati jen jeho žít,
jen jeho mluvit. Ale bez tohoto odumření není apoštola.
- Braito.
NEPOZNÁVÁŠ PÁNA?

Tolstoj vypravuje o chudém příštipkáři, který ve
sklepním bytě pozoruje chodce. Tolik by si přál, aby
Pán jednou k němu zavítal. Čte horlivě v Bibli a tak
slyší jednou Hlas: Martine, zítra musím k tobě sestou
piti . .. Uklidí světnici, uvaří čaj, zasedne ke stolu a
čeká návštěvu. Zve kolemjdoucí metaře, báby, chudáky
jako on, pohostí je čajem, promluví duchovně, sdělí
jim koho čeká a Pán stále nejde. Večer se zaplní jeho
světnička stíny těch, které přes den pohostil. Pak slyší
hlas: Martine, což jsi mne nepoznal ve svých hostech?
Proč nepoznáváme lépe Pána v těch, které nám přes
den pošle do našich cest. Proč si tak málo vzpomínáme
na jeho slova: Cokoliv jste učinili nejmenšímu z mých,
mně jste učinili? Protože jeho musíme viděti v dětech,
které učíme, v nemocných, které .ošetřujeme, v lidech,
kteří přicházejí a dožadují se našich služeb, protože
jsme pro ně jejich úředníky, živnostníky, obchodníky,
těmi, kteří jim mají sloužiti jako Ježíši samému.
Potřebujeme živé víry, abychom viděli Ježíše, jeho
vůli, jeho ruce a jeho společenství ve všech, se kterými
se přes den setkáváme. Ve svatém spojení lidí povola—
ných za dítky Boží, nám nemůže být nikdo cizí. Žádné
povolání není jen naším osobním sobeckým dobýváním
chleba, zaměstnáním, živobytím. Křesťanu je toto spole
čenství něčím živým, má býti proto něčím živým, něčím,
co .seuskutečňuje v nejrůznějších a nejvšednějších den
ních záležitostech, protože pro křesťana vlastně není
všedního .dne.
Poznáváš Pána, nebo je ti také skryt před tvým zra
kem. Kdybys naslouchal jeho hlasu, četl jeho Evange
lium, rozmlouval s ním, dlel s ním na lámání Chleba,
musil bys ho slyšeti a viděti ve svých bratřích a roz
umět mu ve všem, co (tipřes den sesílá, a hlavně pozn-ati
ho ve všech, které k tobě posílá, abys na nich uskuteč
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ňoval svou víru ve svaté spojení a společenství všech
povolaných za děti Boží! Jak se ti pak zalidní tvá
prázdnota, jak se Kristem Pánem naplní tvá chudá
opuštěnost. —Braito.

CIT PRO CÍRKEV

Mystikové užívají rádi k silnému vyjádření svého
duchovního života i pro vyjádření duchovního života
vůbec slov z afektivního života. Cítiti, objímat, spojo
vati se. Tak také mluví sv. Ignác ke konci svých exer—
cicií o správném cítění v Církvi. Vyjadřuje se to oby
čejně jako sentire cum ecclesia. Cítiti s Cír-kví, ale
správné jes-tmíti cit pro Církev. Sv. Ignác ve své drsné,
vojenské bych řekl mluvě, nerozlišuje přesných scho—
la-stických výrazů a proto teprve ze souvislosti je třeba
dobrati se pravého smyslu. Tak také znamená jeho míti
pravé cítění v Církvi, znamená prožíti tajemnou sku
tečnost Církve, dá.-tise uchvátiti životně touto myšlen
kou Církve. Tak velí tato myšlenka, jež má býti jedním
z velkých ovoci exercicií, abychom se sžili s Církvi, aby
se nám stala skutečnost Církve. velkým prožitkem.
Prožitkem “celénaší bytosti, tak živým prožitkem, tak
uvědomělým prožitkem, jakým je pocit smyslové schop
nosti. Církev musí přestatibýti našim věřícím mrtvým
pojmem, nebo výrazem pro římskou kurii, nebo hrst
prelátů a biskupů, včetně ještě kněží.
Procítiti musíme Církev jako velkou jednotu a spo—
lečnost nás všech. Živou společnost, ve které všichni
máme svou povinnost, své úkoly k ostatním bratřím a
k celému tělu společnosti Církevní, a kde všichni mů—
žeme žíti jak ze svaté společnosti zprostředkující milosti,
tak ze svatého společenství onoho duchovního hodokva
su v obcování svatých. - Braito.
SVATÉ DETSTVÍ
Když před lety letěla světem zvěst svaté Terezie J e—
žíškovy o .Svatém dětství, chápalo mnoho lidí, jak to
bývá u všech velkých myšlenek jaksi morbidně a naivně
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velké poselství, oděné do prostičkých slov. Zatím to bylo
pouze obnovení staré tradiční nauky tak milé karme—
litskému řádu 0 duchovním dětství. Karmelitský řád ve
Francii v XVI. .a XVII. století žil pod vlivem velkých
mystiků Bérulla .a Condrena, kteří učili vžívati se do
duchovních stavů našeho Spasitele a podle nich zařizo
vat celý duchovní život uskutečněním takového celé
ho stavu v životě. Tak_doporučovali vřele úctu k Bož—
skému dítěti a z toho hned vyvozovali závaznost po
selství Božského dítěte. V jeslích ukázal Spasitel svou
odevzdanost a oddanost. To bylo “také poselství svaté
Terezie J ežíškovy. Učila lásce a oddanosti člověka k ne
beskému Otci, učila člověka poměru dítěte k Otci, ale
důsledně. Nemyslila tím nasládlou sentiment-autu, ný
brž ono pracné dobývání se k naprosté oddanosti vůči
Bohu. Učila, aby se člověk tak oddal Boh-u,tak mu dů
věřoval, tak miloVral jeho svatou vůli, že nebude nic
chtíti, než co Bůh chce a .jak 011 chce. Toto je jediná
cesta dokonalosti, abychom se naučili říkati ve všem a
ke všemu, stále důvěryplněji a dokonaleji Buď Vůle
tvá. Jak ty chceš, Pane. Staň se mi podle slo-va Tvého.
Jako byl Ježíš poslušný Otce až k smrti, tak máme se
snažiti proměniti celý svůj život v jediný úkon této
poslušné oddanosti.
Dítě je právě symbolem této oddanosti. V jeslích a
na kříži se jeví nejvíce tato oddanost Ježíšova Otci. Bůh
a leží tu spoután plénkami, bezbranný, .bezmocný a pře
ce je to Král nebes a země. Tak malý jako dítě, tak
důvěryplný k Otci .ke všemu co on s tebou zařídí jako
dítě musíš býti. To je ono posel—stvíduchovního dětství,
které nesmí býti rozředěno ani'oslabe-no. - Braito.
SEN

Umřel jeden mnich, který si stále říkal, že je starý.
Nemohl se nikdy dočkati, až skutečně starý bude. Aspoň
manýry starých si hleděl osvojit, třebaže duchem chtěl
býti stále svěží a mladý. Tedy umřel a ,přišel před Boží
soud. Ale před tvář Boží se nedostal. Jen ho—
tam přijal

, nějaký nebeský monsignor a tuze zle ho vyslýchal. Tak
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tys prý včera zase bavil v zotavení své drahé bratry,
jak rád bys umřel. Podívej se,.coti tu přivezli před tebou
napřed. Viděl jakousi nebetyčnou horu. Když se po—
díval lépe, viděl, že to jsou papíry, které za svůj život
popsal. Zatočila .se mu nad tím hlava. Ale to nebylo
všechno. Z hory se příšerně kouřilo. Nebylo možno se
toho dotknouti. Nebylo možno nic si přečíst z toho, co
tu tak bezectně leželo na hromadě. Ten kouř, vidíš, .to je
tvá ješitnost, která čoudí z tvých řádků. A .ty si stále
říkáš, že to děláš pro čest a slávu Boží, ale kadidlem
tahle tvá oběť není právě cítit. Čpí to nějak sebeláskou.
Monsignor byl neúprosný. „Teď si poslechni něco ze
svých kázání a řečí.“ Otočil nějakým .knoflíkem v při
jímací síni a lide dobrý, ony .ty řeči nebraly konce. Po—
znával jaksi svůj hlas. Ale stále jen slyšel ze všeho své
jméno a nakonec se to změnilo v hrozný tartas hlasů.
Jaký-si nebeský hlasatel volá: Slyšeli jste právě osmi
kilometrovou ódu-na Já, velebného pána XY složenou
jím, jenž se měl za věhlasného kazatele. Ono já je
dobře odpozorováno .ve Výbomém zrcadle ješitnosti a
sebelásky. Toto thema _je provedeno v nesčí-slných va
riantech, ale stejného celkem obsahu. Spodní tóny skří
pají něco o pravdě a slávě Boží, ale jak vidíte, je to
hudba venkoncem moderní, která si libuje v nesou
zvucích. Tohohle zpěváka a skladatele ovšem nemůže
me potřebovati do našeho nebeského choru, který osla
vuje jenom Pána ze všech sil a z celé lásky.
Pak zahlédl jakousi hromadu zahozených zmrzače
ných hraček. To měly býti jeho námahy, práce a lopo
ty na kterých si tolik zakládal. Všechno to bylo jaksi
pokrouceno naplísní potaženo. To byly všechny práce,
kterými se domníval zachraňovati Církev svatou, která
podle jehonázoru třeba nevysloveného by se jistě zhrou—
tila bez jeho horlivosti. Viděl, jakými mrzáčky chtěl
vybojovati věc Boží. Bylo mu 'až do smíchu, když viděl
tu svou armádu. Musil si říci: Ta Církev Boží je opravdu
dílo Boží, když ji ani ta má pomoc neublížila.
Mnich zesmutněl a chtěl říci, že právě proto bude nej
lepší, když zůstane jako mrtvý a nebude Se vraceti. Že
prý i sv. Pavel již vzdychal, že chce již být osvobozen a
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býti s Kristem. Ale monsignor nebyl z těch, kteří se dají
rohlíkem opíti. Odpovídá briskně: To byl svatý Pavel.
Ona ty, to jsou dva! On toužil jen po Bohu .aproto chtěl
již býti osvobozen od této země. Ty ale již toho máš
dost, jak se u vás na zemi říká. Myslíš si, žes té slávy
již dost okusil a více že pravděpodobně již nenabudeš.
Již jsi ve své ješitnosti a mar-nivosti okusil všech druhů
práce. Všechny druhy úspěchů tě omamovaly. A teď
máš ještě začít ustupovat ze slávy, máš začít umět stár
nout a zrát. A to se ti nechce. Pak to svádíš na svatého
PavLa a docela to oblékáš do hezkých slov.
Zatím nehledáš tu v nebi Boha, nýbrž zase sebe. Ale
Bůh je milosrdný a vzkazuje .ti, že ti dává. ještě čas,
abys mohl odčiniti ty hromady popsaného papíru a mi
liony pronesených slov. Máš ještě čas. Kolik, nevíme ani
já ani ty. Ale jdi pěkně nazpět, vrať se a nepiš o sobě,
nemlu-vo sobě,nýbrž jen Jemu kaž, jen Jemu služ, jinak
v tomhle chumlu svém budeš jednou hnít i hořet záro
veň navěky.
Probudil se onen mnich a sdělil sen svůj opatovi, kte
rému slíbil opravdovou nápravu života, jak sliboval
kdysi při svých mnišských sli-bech. - Braito.
'

ŽEN
Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

GEORGI: Die Confessio Dosithei. Reinhardt,Můnchen,
1941,str. 120, cena 4.50 RM. Tato dogmatika jest jednou

z posledních věrouk východních, která dlouho platila.
Pochází ze 17. století a byla napsána v J er-usalemě. Dá
vá nám dobrý vhled do východní nauky, ovlivněné již
západem, reformaci i jansenismem. Georgi studuje dog
matický obsah této věrouky s hlediska západního i vý
chodního, která ještě v 19. století byla základem k jed—
nání a spojení východní církve s anglikán—skou.
GRABER: Die letzten Dinge des Menschen und der
Welt. Echter-Verlag, Wůrzbu-rg, 1940,str. 80,cena 1.20RM.
Jsou,to řeči hlubokého theologa, podané formou prostou
&srozumitelnou nejširším vrstvám čtenářstva. V tom je

velikost spisovatelského talentu G'raberova, jak už jsme
se tu zmínili dříve, že dovede nejsubtilnější otázky po—
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dat způsobem pochopitelným i neodborníku. Knížka vy
chází ve sbírce Bůchefrchristlichen Lebens, která už vy
konala mnoho dobrého.
HORSTMANN HEINRICH: Mysterien um das Kreuz
unseres Herrn. Butzon und Bercker, Kevelaer, 1940,str.
105, cena 2 RM. Cyklus sedmi kázání pašijového týdne.
Ústřední myšlenkou kázání je tu Kristus, Krist-us jako
Bůh a jako člověk, především jako Bůh, který je nejvýš
milosrdný, který také milosrdenství kázal a učil. Autor
ukazuje, kterak jsme všichni bez rozdílu pozváni, aby
chom přijímali milosti Božího milosrdenství. Vychází, od
postavy Jidášovy: i on byl povolán, aby si zasloužil se
stát dítkem Božím. I jemu .se nabízela pomocná ruka
milosrdenství, i když již zradil Krista, ale nedovedl ji
přijmout. Stále .a stále se mu nabízela, stále a stále se
nabízela také národu izraelskému, nabízí se dále i světu
pohanskému, celému světu se rozdává a chce jen, aby
nebyla odmítána, aby byla přijata 5 pokorou a hlavně
vírou. Je v tom pro nás tajemství Kristovy osobnosti,
tajemství království Božího na zemi. A to si žádá od
nás víru, naději a lásku.
KA-STNER: Patrologie. Schóningh, Paderborn, ' 1941,
str. 60, 1.60RM. Dílko přivítají studující theologieivzdě
laní laici s nadšením. Stručný, ale přes-nýa úplný pře
hled Všechsvatých Otců, jejich hlavních spisů i s obsa
hem, na konec pak literatura pro další důkladnější stu
dium. Tuhle příručku bych směle doporučil k překladu
u nas.
KREMER: Auf dem Wege zu Christus. Mosella-Ver
lag, Důsseldorf, 1940,str. 70. Originelní postihnutí a vy
pracování biblických dějin Starého zákona. Je to kniha
pro vyšší třídy, ale udivuje, jak hravě vměstnal autor
tolik pou-ček, tolik faktů, tolik theologických osvětlení
do těch několik desítek stran. Výborná pomůcka kate
chetictká, výborné repetitori-um k soukromému studiu.
LERCHER LUDOVICUS: Institutiones Theologiae
Dogmaticae. Vol. II. De Deo uno et trino. III. vyd. F.
Rauch, Innsbruck, 1940, 9.50 RM. Třetí vydání Lerche
rovy dogmatiky je vlastně zcela novým dílem. Doznalo
velkých změn jak po stránce vnější (větší rozsah, formát,
úprava), tak zejména také po stránce obsahové. Snaží
se o to, aby jeho vývody, důkazy, byly co nejjasnější,
proto používá při nich formy syllogismu. Daleko více
než v dřívějších vydáních se obírá také názory odlišný
mi, a to jak jen uvnitř katolické theologie, tak zejména
se obrací proti protivníkům jednotlivých dogmat. Také
tím, že bibliografie je tu značně rozšířena a hlavně že

tu autor zpracovává také nejnovější literaturu, se stává
dílo novým a naprosto spolehlivým.
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MENSCHING: Vergleichende Religionswissenschaft.
Quelle & Meyer, Leipzig, 1941, str. 160. Přehled srovná
vací náboženské vědy, podaný ředitelem Semináře pro
srovnávací vědu náboženskou v Bonnu. Auto-r podává

svůj názor, který sice není naším názorem, ale cenu má
tato kniha tím, že je výborným přehledem chápání srov
návací vědy a filosofie náboženské 's druhého břehu.
Autor postupuje velmi taktně, protože je vědec. Použí
vá všeho jemu přístupného dosud materiálu a snesl
mnoho a mnoho zajímavých dokladů. Zahrnuje nábo
ženství nejenom jako vyznání, nýbrž i jako život, jako
projevy k Bohu. V tomto ohledu jest to zvláště dobrý
přehled, který dává i nám mnoho podrobností v_přes
ném uspořádání.
NIKOLAUS VON KUES: Der verborgene Gott. Otto
Maier, Leipzig, 1940, .str. 62, 1.80 RM. Mikuláš z Kusy

zemřel roku 1464, tedy v době, kdy vrcholí německá
mystika středověká .a dává kořeny mystice novověké.
Dialog, podaný v tomto svazku, jinak poměrně málo
známý, je ch—arakteri-stickouukázkou díla tohoto němec
kého mystika. Je to dialog o Bohu, jediné Pravdě, vede
ný-mezi učeným křesťanem a pohanem. Pravá ukázka
mystického výrazu o Nevyslovitelném. A přece jsou je
ho vývody t—akjasné a srozumitelné. Text je podán pa
ralelně v latinském originále a v německém překladě
s delším doslovem vydavaltelovým, takže je tu dobře za
chycen smysl celého díl-atoho velkého muže, myslitele,
matematika, přírodovědcea theologa a mystika zároveň.
PFISTER: Das Problem der Erbsiinde bei Zwingli.,
Heinsius, Leipzig, 1941,„str. 120, cena 5 RM. Zwingli od

klonil se ve svém chápání dědičného hříchu od scholas
tické nauky, vlastně od katolické nauky. Jemu není dě—
dičný hřích příčinou zavržení,nýbrž jenpříležitostíkno
vým hříchům, pro které je pak'z-avržení. Autor studuje
Zwingliho nauku ve všech fázích vývoje a zároveň ta
.ké dobře stanoví, jak celý systém nauky tohoto refor—
mátora se otáčí kole-mtéto základní myšlenky. Výborný
příspěvek k dějinám reformace.
Poznámky Arnošta z Pardubic. Sebral P. Otýpka. Díl—
ko k podpoře salesiánského díla v Pardubicích. Myšlen
ky velkého pražského arcibiskupa, jeho životopisná da—
ta ve velrni milé knížce, sloužící šlechetnému účelu.
Vřele doporučujeme.
SCHNEIDER HANS: Der Menschensohn. Schóningh,

Paderborn, 1941,str. 112, 1.50 RM. Barvité skvělé a věr—

né líčení osobnosti Ježíše Krista. Výborná pomůcka pro
přednášky o našem Spasiteli, dobrá kniha k meditací.
Kazatel i duchovní vedoucí duší najdou mnoho podnětů
v knížce.
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SCHREYER LOTHAR: Bildnis der Engel. Herder,
Freiburg, 1940, str. 132, 6.80 RM. Posledně jsme „psali na

tomto místě o Schreyerově podobném díle o Duchu sva
tém. Zmínili jsme se o jeho způsobu vzájemné kombi
nace klasických textů mystických, výroků Otců a sva
tých s uměleckými díly malířskými a výtvarnými. Toto
dílo je podobné, metoda je stejná. Ukazuje při každém
pozorování na nutnost spolupráce uměleckého nazírání
a duchovního života. Texty a obrazy Vnás musejí vzbu
20vat určité myšlenky a úvahy, které jsou naší duši
užitečné, které obohacují náš duchovní základ. Tyto
texty a obrazy mají nás sblížiti a sdůvěrniti -stěmi by
tostmi, které byly stvořeny jako poslové Boží. A takové
dává poslání knize sám autor, abychom chválili Boha
společně s anděly.
SP-IEGEL JULIUS: Das Markus-Evangelium. Mat—
thias-Grůnewald,

Mainz, 1940, str. 208, 6.70 RM. Vyšlo
jako třetí svazek řady Die Bibelstunde, jež má úkol
dáti co nejširším vrstvám co největší užitek z Písma
svatého. Je určeno totiž toto dílo pro t. zv. biblické ho
dinky, to jest shromáždění věřící-ch,kteří společnou čet
bou Písma a výkladem se vzdělávají v duchovním ži
votě, ovšem za pomoci duchovního, který jim poskytuje
patřičné výklady. A tato kniha, výklad evangelia, mu
má být při tom hlavní pomůckou. Je to práce skutečně
dokonalá, která dá nejen látku k těmto shromážděním,
ale vůbec ke každé promluvě, ať už k tématu z evan—
gelia nebo jinému. Několi-keré rozdělení tohoto díla
umožňuje jeho použití jak v liturgii, tak v homiletice,
tak také v praktice katechetiky a pastorálky vůbec.
VAŠEK BEDŘICH, Dr.: Dějiny křesťanské charity.
Velehrad, Olomouc, str. 200, cena 27 K. Katolická cha
rita je a byla vždycky jednou z nejkrásnějších apologií
Církve. Jest i jedním z motivů věři-telnosti katolické
pravdy, protože krásná a životná je pravda, která vedla
po všechna staletí lidi k tak opravdové a obětavé lásce.
Dějiny křesťanské charity jsou zároveň také dějinami
lidské bídy, lidské tvrdosti k ubohým, dějiny zápasu
křesťanské myšlenky lásky s touto tvrdostí, kterou křes
ťanství stále musilo přemáhati. A přemáhalo a přemoh
lo ji vždycky “vítězně.Sáhněte po této svědomitě praco
vané, ale při tom všem přístupné knize všichni ti, kteří
chcete se ohřátí na duchu Církve, kuteřímusíte ji často
obhajovati. Doporučuji její četbu v našich spolcích, j-me
novitě mládeže.
NAVRÁ'DIL: Čtení z Nového zákona. Plus: Laciné,
přístupné, dobře vybrané čtení z Písma svatého. Minus:
Proč výbor, když“ je třeba čísti všechno, co Pán Ježíš
řekl, a tak, jak to svatopisci zaznamenali? Pochybuji,
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že tam, kde bude tato kniha, -si ještě někdo koupí celé
Písmo svaté. Dále: Typograficky jsou jednotlivé úseky
nedostatečně. oddělené, nezřetelně bych řekl oddělené.
Obrázky a hlavně jejich reprodukce tak staromódní, že
je to člověku líto. Ale nakonec opět klad: Kniha je se
stavována s velkou láskou k Písmu i k lid-u.Snad právě
proto sáhnou pak po celé Bibli ti, kteří okusili jejich
úryvků z této laciné a proto tak přístupné knihy.
THALHAMMER: () lidech na. druhém břehu. Rupp,
1941,str. 100, cena 16 K. Jistě, že bylo potřebné takové
dílo, aby se poučili laici o :tom, co je řeholní život, p-ro
tože koluje i mezi t. zv. vzdělanci mnoho předsudků vůči

řádům. Nezná se jejich vůdčí myšlenka, smysl jejich
oběti a kázně. Ale proč použil toho autor, aby vynášel
své Tovaryšstvo, a to nesprávně až nespravedlivě na
úkor druhých řádů? Dnes, kdy ;toli-křádů u nás pracuje
s absolutní pohotovosti, !k-terouzdá se jen Tovaryšs'tvu
přisuzovat, je nevěcné. Mimo .to vedle řádů činných a
rozjímavých je třetí druh řeholí smíšených, jako řád
dominikánský, jenž zachoval mnišské kontemplativní
prvky, aby se znich živila právě činnost.
Z RÚZNÝCH POLÍ

BITNAR: Zrození barokového básníka. Vydalo Jitro
v Praze, 1941, str. 620, cena 65 K. O baroku bylo u nás

v posledních letech napsáno mnoho hodnotného i bez
cenného a právě tak bylo vydáno mnoho hodnotného &
bezcenného z barokové literatury náboženské i světské.
Bitnarovo dílo, objemné množstvím stranabohaté vnitř
ní náplní, není jisté zbytečné. Je to první, a to zdařilý
pokus o soustavný přehled slovesného materiálu, tvoří
cího literaturu českého baroka, řelměme krátce: anto
logie české barokové tvorby slovesné. Něco podobného
jsme dosud neměli. .Bitnar se tímto dílem podjal práce,
která je prostě nedoceni—te'lná.Ukázkami ze všech do
stupných i nedostupných děl slovesného baroka,_vybr-a—

nými s jedinečným vkusem umělce a znalce barokní li
teratury, podal každému zájemci o slovesné baroko je
dinečnou příručku, po které možno sáhnout v nesčet—
ných příležitostech. Je to dílo záslužné, které bude jis-tě
náležitě oceněno.
GROSSCHOPFF EUGEN, Dr.: Seelische Stórungen,

Entstehung, Bedeutung, Behandlung, Bekámpfung. Franz
X. Sei-tz,Abt. Árztl. Verlag Otto Gruelin, Munchen, str.
104, 3 RM. Německá literatura z poslední doby oplývá
studiemi o duševních poruchách, neboť poznání o nich
je nes-mírně důležité. V kulturním životě se -snimi stále
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setkáváme. Závažnost věci samé nutí k podrobnému
studiu o příčinách vnitřních i zevnějších, neboť zane
dbání jejich velmi škodí. Autor lékař používá k léčení
zvláštní ošetřovací metody, aby ošetřil své pacienty, t. j.
důkladné možnosti vymluvit se, sám pak se stává důle
žitým činitelem svými zásahy, používá prostředků, jako
práce a cvičení, cestování, dýchání atd. Největší důraz
klade na nenucené a přirozené zacházení. Odhaluje po
divuhodné podrobnosti jak psychického života, tak z o
kolí a působení, co vše může mít vliv na duševní stav
a tím jej ohrozit a přivést do abnormality. Velmi pestré
jsou druhy neurosy, lkteré autoruvádí .aproti nimž chce
svou prací čelit.
HRUBIŠ PETR: Ave Maria.. - Vložka ku poctě Maří
Magdaleny. Neubert, Praha, part po 19K. Obě skladby
jsou původní. První je určena pro střední hlas ženský
&mužský, s průvodem“vanhan a houslí, druhá pro bary
ton- s průvodem varhan. Zejména v druhé skladbě se
autor odvrátil od prvků světských, které se dostávají
často do hudby církevní, a uplatňoval zásady jen tohoto
druhu zpěvu a hudby církevní.
KIRSCHWENG: Lev v jizbě. Novely. Přel. L. Gruber
&K. Dvořák, nakl. Vyšehrad v Praze, str. 272, cena 30K.

Kirschweng je básník, !který chápe hlubší smysl dění
a rozumí hovoru věcí. Stačí přečísti si jeho novelu Vpád
staletí nebo Křest, abychom :byli přesvědčeni, že v něm
nejen roste, nýbrž už vyrostl básník podivuhodné jem—
ný, reagující na nejmenší záchvěvy lidské duše, ano
i samé přírody. Ve svých novelách klasického útvaru
uvádí Kirschweng čtenáře v taje lidské duše, učí ho vi
dět velikost Boží v přírodě, ukazuje mu podivuhodné
spojitosti tam, kde by je člověk neviděl, protože by je
nehledal. Překlad .Kirschwengovýoh novel je jistě přínos
do naší krásné literatury, za který musíme být vděčni.
KIRSCHWENG J OHAN-NES: Das Tor der Freude.
Buchgemeinde, Bonn, 1940, str. 234, 4 RM. Kirschweng,
jehož dílo je současně uvedeno do české řeči překladem

několika povídek v nakladatelství Vyšehrad, zasazuje
tento román do rámce několika málo posledních dní ži
vota vel-kého “kardinála Mikuláše z Kusy. „Kardinál na
koni“, jak je hrdina románu nazýván pro svůj nejob—
líbenější způsob cestování, je stižen na cestě z Říma
do Ankony nemocí a musí ulehnouti na lůžko v městě
Todi, odkud již nikdy neměl odejíti. V rámci posledních
chvil kardinálových nám .Kirschweng odhaluje hloubky
a obzory bohatého života, formou vzpomínek, úvah, roz-.
mluv, z nichž dýše velikost významného muže, předsta—
vitele vrcholu (středověké mystiky německé a počátku
mystiky novověké.
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KIRS-CHWENG: Lieder der Zuversicht. Alber, Miln
chen, 1941, str. 50, 2 RM. Tajuplné V nejpros—tším vábí

Kirschwenga. Obrazy nehledané, ale dobře nalezené do
vedou vyzpívat hezký kus skryté krásy ve světě avduši.

KORTE WERNER: Das Freiburger Miinster. Verlag“
Der eiser-ne Ham-mer, Kónigstein, str. 48, 1.20 RM. Edice

Der ei'serne Hammer, podávající jakési průvodce po
uměleckých památkách, má již dost dlouhou tradici.
Dává .promlouvati předně dílu samotnému. Tak i zde.
Autor uvádí na začátku jen krátký text, v němž zachy
cuje stručně historii dómu, kuterý vznikal od 13. století,
osudy stavby v dalších stoletích až do konečné dnešní
formy, a pak již mluví jenom samé snímky, které nám
pak samy dokonale odhalují krásy mohutné stavby go
tické v celku i v detailech.
LANGENMAIER THEODOR: Deutsches Schrifttum
unserer Zeit. Buchner, Bamberg, 1941.Od konce devate
náctého století po poslední měsíce takřka zahrnuje tato
kniha soudobou německou literární tvorbu. Velmi šťast—
ný počin i šťastného jeho provedení. Máte před očima
v malé knížce dobrý přehled německé kultury s typic
kým zhodnocením i s malými ukázkami předností jed
notlivých spisovatelů. I typisace těchto spisovatelů je
původní a dobrá.
Písně ponocného. Sebr-al Antonín Šorm. Zajímavá
sbírka písní našich ponocných. Díky Šormovi za to, že
sebral a před zkázou zachránil tyto svérázné projevy,
patřící také k naší kultu-ře.
Ve sbírce Poklady národního umění, vydávané na
kladatelstvím Vyšehrad v Praze, vyšel svazek XVII.:
Dr. J iří Čarek: Kostel sv. Mar-tina ve zdi (dnes kostel
protestantský), dále svazek XX.: Dr. J .Pavelka: Román
ský Velehrad, a svazek XXII.: Kostel sv. Petra Na poří—
čí v Praze od d-r. O. Frejkové. Svazeč-ky podávají dobrý
pOpiszmíněných památek, řadu fotografických snímků
a krátkou historii místa. Jednotlivé svazeč—ky
stojí 5 K.
Ve sbírce Pro život, vydávané nakl. Vyšehrad v Praze,
vyšly svazky: XVIII.: F. Pujman: Prvky divadelní hry.
Odborná studie, .sta-věná na pevných základech, jako
všechny studie Pujmanovy. - XIX.: J. Kučera: Kreslený
film. Bude jistě zajímat návštěvníky filmu, kteří mnoh—
dy nemají tušení, jaké práce je třeba k provedení na
př. filmového ikusu Sněhurka a sedm trpaslíků. - XX.:
B. Storm: Liturgické umění. Svrchovaně časová studie
našeho odborníka v církevním umění. Zasloužilá by si
největší pozornosti. Storm jde opravdu až „kekořenům
všech nedostatků církevního umění a bylo .by si ;přát,
aby se o jeho vývodech mnoho uvažovalo. A zvláš-tě
jednalo.
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RENDL: Ein fróhlicher Mensch. Alber, Munchen, 1941,
str. 375. Knihu odkládáte upřímně potěšeni. Těžký boj
a zápas má Engelbrecht, hrdina této knihy, syn janse
nisticky se dívajícího křesťana na svět, na Boha i na
život. Engelbrecht upřemáhá hlubokou vírou, ze které
tryská radostný pohled na život, těžkomyslnost, která
leží na rodném statku a na celé jeho rodině. Svou ra
dostností pomáhá spoluobčanům z mnohých svízelů a
ani sám, rozdrcen skoro ranami, nezalyká se bolestí,
nýbrž vstává k novému životu pokládaje za hlavní štěs
tí, že zachránil svou ženu z katastrofy, ženu, čekající
dítě.

'

SCHULZ: Prsten královnin. Vyšehrad, str. 170, 28 K.
Další krok ve vývoji Schulzově. Obrazy jsou přístup
nější a srozumitelnější. To jsou již vlastně příhody, ro
manet-ta, zhušťující mnoho skutečností. Nesou všechny
stopy upřínmého spolu-prožití vyprávěných osudů.
SVENSSON: Jak Nonni došel štěstí. Vyšehrad, 1941,
str. 180,20 K. Druhé již vydání této knihy. Líčení cesty,
jak se dostal ke katolictví a jak našel štěstí v lůně ka—
tolické Církve. Vyprávění není tak roman-tické jako V ji
ných knihách, ale zato má ohut živé pravdy. Kniha vel
kého poučení pro naši mládež.
SVÍTIL—KÁRNÍK: Eduard Albert., Vyšehrad, 1941,str.
80, 15 K. Je dobře, že byl napsán tento stručný, ale po
stačující nástin života velkého českého lékařského od

borníka. Je tu podána jeho vědecká kariéra, ale také

jeho osobní i duchovní a především duchovní život. Tza
ké příspěvek k tomu, že věda a .víra se nevylučují.
SVOBODOVÁ NINA: Poutník čtyř světů. Družina
literární, Olomouc, str. '.100,15 K. Svobodová podléhala
vždycky kouzlu Italie a její velikosti duchovní. .Natěch
to stránkách vyzpívala obdiv i vděčnostk velkému Dan
teovi, odhalujíc :jehoduchovní dráhu v nesmímém jeho
díle. Velmi dobrý příspěvek ke skutečnému poznání
skutečného Danta.
SZABO: Im Dunkel der Dórfer. Alber, Munchen, 1940,
str. 60, 2 RM. Poesie Szabova je vážná, její dech je pra—
videlný, klid-ný, sebevědomý, ale při tom tak pokorný
jako venkovské kraje jeho domoviny. Jeho verše jsou
stavěny pevně a pravidelně, je v-nich zákonitost, kterou
autor do nich přenáší z věcí této země.
VOKOLEK: První blahoslavení. List tří bratří, Par
dubice. Vokolek drsně cuchá líbezně učesané kad'eře
pyšného sebevědomí lidského ducha. Otřá-sátouto faleš
nou jistotou a velebí chudé duchem, kteří nechtějí nic
znáti než svého Boha, a to ještě tak, aby před ním pros
tě klečeli na kolenou.
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Mši svatou za naše přátele, spolupracovníky a dobro
dince slouží P. Brai-to dne 15. března. Spojte se v ten
den v modlitbách a ve mších svatých. Velebné pány .pro
sím o memento v ten den.

Mši svatou pro naši duchovní rodinku v Praze slouží
P. Braito dne 16. března o osmé hodině. Mše sv. recito
vaná. Po ní promluva v terciářské kapli. Před tím pří
ležitost ke sv. zpovědi. V Brně mše svatá recito-vaná dne
23. března o půl desáté dopoledne s promluvou, po ní

duchovní měsíční obnova aka-d. sekce 111. řádu sv. Do—

minika. Zveme do své duchovní rodiny akad. sekce III.
řádu své čtenáře a přátele z řad inteligence. V Brně
dosud nemáme mnoho členů a členek z řad našeho uči
telstva. Přijďte a přiveďte nám je! Mše svatá v Brně a .
duchovní obnova je v kapli sester dominikánek na Ve
veří 27.

Odběratele z Říše upozorňujeme, aby použili k placení
předplatného našich německých složenek, které jsou pro
ně vloženy do tohoto čísla.
M. K. v B.: Církev nedovoluje čísti Písmo svaté v ji
ném než ji schváleném vydání, protože jen tak se lidem
dostává záruky, že mají překlad opravdu přesný a vě
roučné spolehlivý. Český překlad Písma sv. vyšel v Dě—
dictví svatoj-anském v Praze. Nový zákon vyšel i v prak
tickém kapesním tvaru za nepatrný peníz. Mimo to chy
stá se právě nové a laciné vydání celého Písma sv. v na
kladatelství Vyšehrad v Praze. Vyjde do vánoc zcela
určitě. Bude to upravený text starého klasického kato
lického překladu, tak zv. svatováclavského.
R. T. v P.: Breviář není vyhrazen laikům, vždyť je již
přeložen do mnoha jazyků ido české-ho.Co nejdříve má
vyjití. Breviář je snad nejkrásnější sbírkou církevních
modliteb.
.
F. D. V. T.: Vůle Boží se neprojevuje vždycky výslov
ně -vkaždém novém případě. Je dána okolnostmi, vlast—

nostmi, které mají míti věci, o které se jedná. Dále, je
vůlí Boží, abychom se poradili s těmi, kteří poradi-ti
mohou. Posléze pak je vůlí Boží, abychom jednali podle
zdravého rozumu a vážného úsudku. Když se vážně roz—
myslíme a když má věc nebo záležitost ony vlastnosti,
které odpovídají Boží vůli s naším spasením, pak klidně
jednejme podle toho, co za nejlepší po zralé úvaze u—
známe.
T. B.: Někdo zůstanežáčkem až do smrti a může při
tom být i profesorem, žáčkem malodušným, žáčkem
ulekaným bez velkých rozletů a brzdící i rozlet jiných.
Máte pravdu, že takový člověk se má tedy skrýti, aby
svým duchem nezdržoval život kolem sebe.
Dominikáni, co jsou a co chtějí. Tak zní titul sličné
knihy se šesti obrázky 0 dominikánském řádě. Jsou řá
dy, před kterými se všichni sklánějí, je velebí, každou

jejich knížku vynášejí a doporučuji, o kterých se stále
píše a na ně se stále upozorňuje. Náš řád musí se sám
probíjeti k lidem. Chceme .se dostati ke studentům, aby
pozn-ali náš řád, a aby rádi přijali na “sebejeho břímě,
ale také jeho krásné ideály, jeho slavnou historii, aby
se přidružili k našemu krásnému duchovnímu zápolení.
Pošleme tuto knihu každému studen-tu gratis, když si
o ni napíše. Také profesorům náboženství, aby mohli
poznati náš řád a upozorniti naň své studenty, 0 kte
rých by se domnívali, že by mohli býti našimi dobrými
spolupomocníky.
G. K.: Jedni chtěji naše Vyšší náboženské kursy zne—
možníti říkajíce o nich, že jsou příliš vysoké, jiní zase,
aniž se přesvědčili, pohrdlivě říkají, že těm „babkám“
stačí obyčej-nákázání. Ale ze všeho toho mluví jen žár
livost a závist. A to je trapné. Jestliže pracujeme pro
jedno království Boží, osobní _věci by měly rozhodně
ustoupiti.
'
„Akce“. Také si myslím, že akce je od slova actio :
činnost a ne jak kdysi Isidor etymOlogi'soval:lucus a non
lu-cendo,tak actio a non agend'o. Tak jistě není chápána
Katolická akce, zaraziti, znemožnit akci druhýoh, když
ji sám nemohu nebo nechci dělat. Také nevidim akci
v tom: stále na-říkat, že se nedá nic dělat. Tu by bylo
prvou akcí, prvním úkonem ustoupiti z místa dirigování
ta.-kové nečinnosti.

Smer: Slovenští dominikáni v Trenčíně začali vydá
vati svůj časopis pro duchovní život. Mám před sebou
dvě čísla, která svědčí o jejich duchovní jarosti a váž
nosti zároveň, s jakou se chopili tohoto velkého díla.
Prožívám s nimi v duchu hrdinské doby začátků naší
Hlubiny. Z obálek a z drobných článků cítím bíti prud
ce krev dychtící roztočiti celý svět, možno-li láskou
Kristovou. Začínají svou úlohu velmi vážně. Přinášejí
články základní, budují opravdu od počátků. Je dobré
nic nepředpokládati, jak i my jsme činili, a pomalu “trpě
livě postupovati. Velmi svěží jsou poznámky, dávající
konkretní náměty, praktické pokyny, vypořádávají-cí
se s mělkostí a prostředností ulekaných dušiček. Přeji
dominikánským spolu-bratřím ze Smeru, aby se jejich
revue stala Opravdu uhelným kamenem duchovní obro
dy u nich.
Vy ještě nemáte první svazek sebraných spisů svatého
J ana od Kříže? Vy ještě neznáte jeho základní duchovní
dílo, Výstup na horu Karmel? Čekáte, že vám knihu
pošleme na ukázku? Tuto knihu na ukázku posílat ne
můžeme, protože by se nám tim kniha neobyčejně pro
dražila. Proto musíte si sami o knihu dopsati. Učiňte
tak ještě dnes. Kniha vyšla jen v omezeném počtu Vý—
tisků. Pomozte nám rychlým rozebráním prvé knihy a
včasným zaplacením vyda-ti co nejdříve svazek druhý.
Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomouci. Za redakci odpovídá
Fr. Macura v Olomouci. Tisknou Lidové závody tiskařské a naklada—
telské, spol. s r. o. v Olomouci. Novinové sazba ovolena ředitelstvím
.
pošt a tolegr. v Brač 8. III. 193?omouc
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vyšší nÁeožensxý Kuns v bun—nu
V PRAZE II., v klášteře voršilek dne 5. mravouka, 19.
Písmo svaté, 26. věrouka. Začátek o 7. hodině.
V BRNĚ, v sále Umělecko-průmyslového musea, třída
Horst Wessela dne 5. Věrouka, 19. mravouka. Začátek
o půl 7. hodině večer.
V ROUDNICI n. L., v sále kapucínského kláštera dne
6. a 20.. Začátek o 3. hodině odpoledne.

hovonnA
Mši svatou za všechny naše spolupracovníky, dobro
dince a odběratele slouží redaktor P. Braito dne 15.
dubna. Spojte se v ten den s námi v modlitbách. Své
přátele velebné pány prosíme, aby v ten den pamato—
vali v mementu při mši svaté na naši duchovní rodinku
&podle možnosti za ni sloužili mši svatou. Byli bychom
velmi vděčni velebným pánům, kdyby nám tento dar

gejvzácnější
mše svaté na naše spasitelné úmysly po
ali.
Společnou mši svatou v Praze slouží P. Braito při
příležitosti své přednášky v neděli, dne 6. dubna 0 8.
hodině v kostele u dominikánů. Recitovaná mše sv. “Po
ní promluva v terciářské kapli. Před tím příležitost ke
sv. zpovědi. Společnou mši sv. v Brně máme dne 20.
dubna o půl 10. hodině v kapli ctih. sester dominikánek
Na Veveří 27. Při recitované mši sv. promluva, po ní
shromáždění akad. sekce IH. řádu s duchovní promlu
vou a přednáškou.
Mši svatou za čtenáře revue Na hlubinu bude oběto
vat dp. M. Bartl ve Vápeném Podolu v pátek 18. dubna
0 7. hodině ranni.

ZÁSADY
Mistr Eckhart:
MARIE A MARTA
Bůh není rušitel přirozenosti, nýbrž přivádí
jí k dokonalosti. A to činí o tolik víc a více, jak
ty sám jsi k tomu povolný.
Mohl bys ovšem říci: Ach, Pane, je-li k tomu
zapotřebí mysli, která jest prosta všech obrazů
a veškeré působnosti - které jsou přece již z du
ševních sil, již z přirozenosti - jak to pak bude
s vnějšími skutky, které se pře-ce občas musí
k—onati,se skutky lásky, které se přece všechny
dějí zevně, jako učení a těšení potřebných, ta
kové nám mají býti zcela znemožněny? Když
přece učedníci našeho Pána byli tak často bez
oddechu, když se přece Pavel obtížil lidmi tak
příliš &nesl jejich starosti, jako kdyby byl otcem
všech! Má býti člověk oloupen o ono velké dob
ro (nazírání) proto, že je tak činný V dobrých
dílech?
Všimněte si odpovědi na tyto otázky: To jed
no jest zcela rozkošné, to druhé zcela požehna
né. Byla-li Maria chvále-na, že zvolila lepší, byl
přece život Marty pln požehnání, neboť sloužila
Kristu .a jeho učedníkům. Svatý Tomáš praví:
Tam jest činný živ-ot lepší nežli nazíravý, kde
se z lásky vylévá, co bylo v nazírání dobyto.
Zde jes-t jen J ediné pohotově: pochopíme to na—
zírajíce v jedné a téže podstatě - nikde lépe
nežli zde - a působením činíme nazírání plod
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ným. Tak jest splněn vlast-ní smysl a účel na—

zírání. I když to nejde bez změny a pohybu,
jedná se zde přece jen o Jedno: je to cesta od
Boha k Bohu, od jednoho konce opět 'k témuž
konci. J a—k-o
kdyby-ch šel V tomto domě od jed

noho konce na druhý. Byl by to pohyb a bylo
by to přece jedno v jednom. Při takovém dru
hu působení zůstáváme V jednom stavu patření
na Boha. Jedno dochází V druhém dovršení a
pokoje. Boží úmysl jest: Sjednocení v nazírání
má býti úrodnosti Ve skutcích. Neboť v nazírání
sloužíš jedině sám sobě, skutky dobra leužíš
ale mnohým. Kristus pravil: „Světlo vaše svit
před lidmi . .. - Strom, který nenese žádného
ovoce, má býti vyťatl“

P.Sílv.M.Braito:
ASKESE SMYSLOVÉHO A

VNITŘNÍHO ŽIVOTA
Definujeme vášně: Hnutí smysl-ové “dychti—
vosti, působící na těl-o. Jsou to vzněty, které
strhují především vůli. Samy o sobě jsou ne
lišné, a proto není správné mluviti o umrtvo
vání vášní. Proto jsem nepoložil traktát o váš
ních hned po umrtvování, nýbrž správněji jest
mluviti o výchově vášní, to jest o tom, jak se
snažiti je ovládati, aby nepřekročily meze, aby
nestrhly náš rozum, takže by vášně strhly s se
bou vůli bez regulace rozumu, který dává váš
ním správný předmět a správný způsob užívání.
Lidé se vymlouvají na vášně, ale třeba tu
rozlišovati. Hněviví říkají, že je to již jejich
povaha, že ihned vzplanou. Tedy je třeba nej
dříve svou povahu znáti a nedati se jí strhnou
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ti, nýbrž jí upotřebiti pro správný předmět,
správ-ný cíl a pak i při tom ji pevně ovládati
rozumem a vůlí. Kdo je .neovládá a nesnaží se
je ovládati, nezmenšuje tím své viny, nýbrž jí
zveličuje podle zák-ona o voluntaríum indirec—
tum seu in causa, protože člověk mohl a má
předvídati .po zkušenosti, po vzdělání, co dove
dou nezkrocené, nezřízené vášně.

Nejprve tedy, protože vášně mají svůj pod
klad ve smyslové části, aby, mohly býti vycho
vávány a řízeny, potřebujeme křesťanskéhomrt
vení a sebekáznění nejprve ve smyslech. Aby
ukřesťana nebyly smysly, jejich hodnoty a jejich
ukojení nejvyšším štěstím. Kdo ovšem jen smys
lům otročí, ten nemůže vůbec začíti duchovní
život, protože smysly se budou stále “bouřiti
proti kříži Páně, proti tomu, co je nepříjemné,
co je těžké, co je nadpřirozené, nazývatí nepři
rozeným anebo pro-tipřírozeným.
Neboť naše smyslová část jest zraněna. A pro
ni jest dále zraněn rozum a Vůle. Tak jsou zra—
něny, že raději následují snadné a okamžité
platící radosti, to, co skýtají nebo již jen slibují
smysly. Protože však Kristus přišel nás učiti bo
jovati proti nižšímu V nás, protože nás vyzvedl
k nadpřirozenému, třeba míti V patrnosti tuto
stránku, svou smyslovou část, svou tělesnost.
Kdo ji nedrží na uzdě, stane se jejím otrokem,
takže Všechen duchovní život je mu jenom ob
tíží anebo nakonec i ne-smyslem. Kde tělo se
svými smysly vládne, tam těžko najde duše
místa. To však neznamená, že pohrdáme tělem.
Nikdo je tak necení jako křesťan, protože je
tělo chrámem Ducha svatého, ale právě proto
křesťanství žádá tělo očištěné, aby ho nebylo
užíváno jenom zvířecky. Tělo jest křesťanu slu
žebníkem duše. Proto varuje před tím, aby člo—
věk se neproměnil sám v otroka toho, co má
sloužiti vyššímu v člověku. Když pak se tělo
bouří a překáží v duchovním životě, pak jest
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na místě umrtvování, to jest odnímání mu lát
ky, která by nás strhovala a odváděla. V té mí
ře, V jaké cítíme toto nebezpečí, V takové jest
potřebí tělesného umrtvování. Ovšem v této vě
ci nesmějí jednati křesťané sami bez vědomí
a míry a omezení. svého zpověd-níka.Buďte přís
ní v tomto ohledu a netrpte, aby vaši „svěřenci
přeháněli V postu a jiných umrtvováních, aby
nezapomínali i zbožní a umrtvení na páté při—
kázání.

.

Nervosním a skrupulantům vůbec nesmíte
dovoliti umrtvování, protože právě silná strava
jaksi udržuje skrupulanty zeslabené úzkostmi.
V začátcích duchovního žiVota rovněž“ nikomu

nedovolujte tělesných umrtvování, protože tu
čas-to může jíti o zvrácené, třeba "neuvědomělé
sklony. Až poznáte dokonale svého kajícníka,
pak uvidíte sami, co mu předepsati nebo zaká
zati. Učme začátečníky nejprve v umrtvování
nejtěžším, totiž vlastní vůle, vlastního úsudku..
Der Sinne Untergang der Wahrheit Aufgang,
praví Suso, čili, až přestanou vládnouti & hlo—

moziti smysly v člověku, pak jsme připraveni
k tomu, abychom se mohli po-nořiti do duchov—
ního, do naslouchá-ní hlasu Božího.

Víme z filosofie, že smysly jsou branou a pro
středníky duchové činnosti. Jestliže ponecháme
smysly bez vlády, naplní ducha jenom touhami
a myšlenkami po tom, co jest jenom přízemní,
tělesné, časné. V takové duši těžko se ujímá
duchovní vzlet. Proto jest na př. tak těžko obrá—
titi musulmany, protože jejich smysly jsou do—
kořán otevřeny veškeré tělesnosti, která se těž—
ko snáší, jsouc nespoutaná, s duchovním rozle—
tem. Nejdůležitější je tu střežiti a umrtvovati
oko, které je prvou branou duše. Oko dodává
nejvíce látky k obrazivosti, ze které pak čerpá
intelekt, který pak hýbe vůlí.
Proto jest důležité pro duchovní život umrt—
vování očí. O-depříti si dovolené, abychom se
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pak ovládali, abychom si uměli odepřítí i po
hled nedovolený. Všetečná zvědavost svádí vel
mi lehko. Člověk si řekne: Jen se podívám, to
není hřích, vždyť to jest Boží tvar, krása jest
Boží . .. a pak duch řekne k tomu to, co nemá
říci: Chci to, docela bez výhrad, které stanovila
moudrost Boží, která určité věci vyhradila jako
odškodnění za určité povinnosti. Z toho pak
plyne neváz-anost dychtění a obrazivosti, která
se celá zaplní obrazy, na které nemá práva,
protože nechce aneb-onesmí na sebe vzíti určité
povinnosti.
Sluchem se nám rovněž zprostředkují věci,
které nás mohou naplniti něčím jiným, než čím
nás chce míti Bůh naplněny. Kdo musí všechno
slyšeti, nevystříhá se mnohých pokušení.
Chuť: Jídlo jest' palivem tělesným. Sloužiti
chuti znamená převraceti smysl života a pro
středků, činiti z nich totiž cíl. Nemáme jenom
tělo, nýbrž i duši, a proto jenom chuti sloužiti
znamená snižovati, smysl svého života jenom na
tělesný, živočišný život...Tak musí uměti křes—
tan a “řeholník tím spíše odepřítí si pokrm, kte—
rého nutně nepotřebuje, uskrovňovati se v míře,
v přípravě i ve způsobu jídla, aby nás chuť ne
učinila otroky těla, lidi, jimž Bohem jest břicho.
Ve smyslu dotyku jsou nejsilnější radosti se—
xuální, které nejvíce odvádějí ducha a které
totiž nejvíce absorbují člověka. Křest-an se va
ruje propadnouti změkčilo-sti anebo žádostem
nečistých dotyků . . . etc. Bdělost nad ostatními
smysly jsou nejlepším opatřením tohoto smyslu.
Někteří učí ovládání smyslů jenom s hledis
ka varování se hříchu. Jistě je to prvý krok, ale
křesťanská askese musí jíti dále. Ona nás musí
uměti naučit odř-íkati si dovolené, čím dále tím
více, čím dále tím dokonaleji si podrobovati
smysly, aby se nebouřily, aby nereklamovaly
pro sebe příliš mnoho času, příliš starosti, pří—
liš pozornosti a hodno-t na účet ducha. Čím více
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vpravíme smysly do jejich situace, do- jejich
úkolů, tím méně nás budou vyrušovati z naší
práce duchovní, tím budou jenom pos-lušnější—
mi služebníky.
Ale tato práce na vnějších smyslech byla by
bezúčelnou, kdybychom zároveň nepracovali
intensivně na řízení a umrtvení svých smyslů
vnitřních, totiž paměti a Obrazivosti.
Učme začátečníky zapomín-ati na minulý ži—

vot, aby stále neopakovali svoje poklesky, aby
totiž nezmalomyslněli, a za druhé, aby v duši
zbytečně nenechávali doutnati jiskry, když se
jedná o hříchy smyslnosti. Mimo to nashromáž—
děného bohatství používá pak obrazivost, která
si prostě dělá pak s takovým člověkem CO!chce,

která ho trýzní a ponižuje k nevyslovení.
Kdo měl neštěstí hříchu, očisti svou pamět,
hleď zapomenouti. Zapomeneme především na
svoje zásluhy, přednosti, abychom se nezabý—
vali příliš svou velikostí, zapomeneme také na
urážky, jichž se nám dostalo, abychom nemusili
zápasiti ještě s nenávistí a závistí a neláskou. . .

Obrazivosti pak věnujme zvláštní pozornost.
Může býti požehnáním, ale také kletbou. Bdě—
me nad obrazy, nad slovy, představami, které
se vtírají do duše. Nepohrávejme si s nimi, pro-—
tože jakmile se jednou usídlí v duši, těžko je

pak vypuzujeme. To jest metoda preventivní.
A pak přichází metoda výchovná. Vypuzujme
z duše, co nás strhuje anebo dokonce poskvrňu—
je. Ale nezůstaneme jenom při pasivním & ne—

gativním. Naplňujme svou obrazivost častým a
pře-d-stavivýmrozjímáním, v začátcích svatými,
čistými & krásnými obrazy. Jest zajímavé, že
skoro všichni hlubocí mystikové očišťovali jako
filtrem krásou přírody svou duši.
Naplňujme svou mysl svatými, krásnými ob
razy. Jest důležité, aby mladí řeholníci naplňo—
vali Svou mysl svatými, krásnými obrazy. To
jest na př. velmi důležité při tak zvaném tábo
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ření, skautingu a podobně. To jest návrat ke
kráse a tichu přírody, může mnoho _prospěti
naší mládeži. Hudba, krásná literatura a jiné
mohou rovněž čistě obohatiti obrazivost. Tako
vými obrazy je třeba převychovati obrazivost.
Hlavně ze začátku jest dobré použíti očištěné
fantasie .k tomu, abychom si živěji představo
vali předmět meditační, protože obrazivost mů
že účinněji strhnouti rozum a pak i vůli.
Vychovávání rozumu a vůle.

Naše mysl touží po pravdě. Vychovávejme ji,
aby toužila a zabývala se především Pravdou
nejvyšší, abychom snad neznali všechno tvor
stvo a o Tvůrci abychom nakonec ještě pochy
bovali, zda Vůbec jest. Rozum nesmíme umrtvo
Vati, ný-brž správně naplňovati, jeho práci řídi
ti, aby se neztrácel jenom v poznávání, aby tře
ba i pravdy Boží nebral jenom jako poznatky,
jako chladnou vědu, nýbrž aby rozum skuteč—
ně hroužil se do Boha, aby se spojoval důvěrně
s Nejvyšším, s nejvyšší Pravdou. Je třeba dob
ře naplniti rozum poznáním, a to co nejdůklad
nějširn, Boží pravdou, abychom mohli co nej
vroucněji Boha milovati podle onoho starého
adagia: Nil volitum quid praecognitum. Nevě
domost ve věcech božských a duchovního života
způsobila všechny zloby kacířstva, vel-kou řadu
i jednotlivýchodpadů. Regulovati dále své pozná
ní, aby nás nenaplnilo pýchou nad Vlast-nimbo
hatstvím, abychom své vědění neužívali k hmot
ným výhodám anebo souzení druhých. Třeba
vychovávati touhou po vědění, abychom pro
studium třeba i svatých věcí nezanedbávali roz
jímání. Rozjímání a modlitba nemohou býti na
hrazeny třeba nevim jak úsilovným studiem
posvátných věd. Dále pak tak chápati poznání,
aby nás přivádělo blíže k Bohu, abychom ve
profánním poznání našli stopy Boží a studium
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posvátné aby se stalo nástrojem vroucnějšího
poměru k Bohu.
Podobně je třeba vychovávati ukáznění vůle,
která jest dychtěním po dobrém, abychom hle
dali opravdu skutečně dobré, abychom se ne
spokojovali s dobrem časným, nýbrž na'vykali
mysl dobrům nesmrtelným a věčným. O-dpádu
jest naše mysl a touha nakloněna k pozemské—
mu, snad i spíše k smyslovému a tělesnému, a
to zakázanému. To třeba vytrvale Vůli odpírati,
nevyhovovati jí, když si žádá Věcí zakázaných,
učiti “ji odpírati Si i věci dovolené. Při tom si

uvědomiti, že toto zvládnutí vůle není možné
bez milosti, a proto o tuto milost prositi. Vůli
pak utvrzujeme ještě positivně, totiž upevňo—
Váním ctností. Zvláště je tu důležité cvičení
vůle v maličkostech. Svátosti, především Po—
kání a Eucharistie pak d-okonají toto dílo zkáz
nění a zocelení a převychování vůle.

P.Mag.M.HabáňO. P.:

ZÁJEM BOŽÍ A LIDSKÝ
Býti zaujat něčím znamená, že schopnosti lid—
ské mají svůj předmět, jehož přítomnost v duši,
v mysli, obrazotvornosti nebo v citu, nebov pa
měti, dovede vypl-nit a působí tak, že připoutá
je na sebe. Schopnost je tedy zabrána .a to tím
více, čim předmět přítomný V duši dovede více
vzbudit intensivnější činnost schopnosti. Do
stoupí-li taková činnost nejvyššího stupně roz-'
pěti, jakého je schopna, je zaujat-a plně, nedo
vede—lipředmět zaměstnat nejen Všechny schop—

nosti duše, ale ani jednu znich d-ostintensivně,
je zájem probuzený nepatrný, někdy docela
člověk zůstává lhostejný.
Je plno zájmů, které procházejí lidskou duší
a každý z nich zanechá něco, Větší nebo menší
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stopy svého působení a'rozechvění Vduši. Schop—
nost zájmová je V člověku neohraničitelná, té-„
měř nesmírná, nelze spočíst přesně vše, oč &
kdy projde. určitou schopnosti v duši zájem.
Život lidský probíhá mezi množstvím zájmů,
ale vesměs povrchních, nestálých, přechodných,
takže velmi těžko se dostává duše na pevnou

půdu trvalejších a hlubších zájmů. Pro častou
změnu vzrušení, jaké vzbuzují přechodné a po-.
míjející zájmy, duše se vyčerpává ze své du
ševní potence a nic při tom nezískává. Úplné
vyčerpáni působí .prázdfnotu a únavu duševní.
Život malých zájmů, t. j. o malé věci a též pře
chodně vzrušujících schopnosti lidské duše, pů
sObí, že celá duše je malá, bez velkých proje.
Vů života, dokonce snad i bez znalosti vel-kých

tajemství intensivního života a bez znalosti vel
kých věcí, na které stačí duše svými schopnost- '
mi jak v přirozeném řádu tak v řádu milosti.
V tomto poslednim zvláště bývá pravidlem co
nejméně se zabývat projevy života milosti a
účasti na životě Božím. Duše lidu jakoby ne
chápala, nebo ani nemohla se dostat k pocho—
pení velkých věcí, o nichž by každý křesťan
posvěcený milostí mohl říci jako Panna Maria:
„Velké věci učinil mi Ten, jenž je mocný, a je—_

hož jméno je svaté.“
Běžný život lidský je stavěn mimo tyto vel—
ké zájmy, je. vyčerpáván téměř úplně jen ubo—
hými zájmy - které pro duši a její činnost ne—
přinášejí zadostučiněni ani prospěchu. V tako
vé duši se střídá sice velmi mnoho věcí, o něž
se duše zajímá, a jimž věnuje svou pozornost,
ale život naplněný takovými zájmy pozemský
mia nízkými se podobá životu kuřete; celý den,
celý život hrabe, ale to, co najde, nestačí na
uspokojení hladu. Takový život je zřejmě mar
ný, probíhá po vedlejších kolejích životních.
„Famem p'atientur sicut canesf“
V menším meritku je takový život i u duší,
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které se částečně odd-aly duchovnímu životu a
jeho věcem, nabyly určitého tušení o velikosti
jeho a o velikosti Božích věcí. Rozběh jejich se
však brzy zastavil a zájem o duchovní velikost,
0 tajemné posvěcení milostí se omezil na nepa
trné a nejnutnější projevy. Tak tak, že neumí
rají duchovně, nebo dokonce jsou i okamžiky,
kdy zájem 0 svět a jeho vliv a přitažlivost pře
může zájem o věci Boží a vítězi tma nad svět
lem, bída nad bohatstvím. Tento druh duchov
ního života není o moc lepší než první, neboť
částečné probuzení duchovních zájmů o Boží
život plní duši nevypověditelným smutkem a
zároveň větším vědomí-m hrozného nepoměru
mezi tím co má, zajímá-li se 0 svět, a tím, co
by měla mít, podle svých čistých a duchovních
zájmů. „Opustila pramen živé vody a uchýlila
se k rozpukaným cisterna-m, odkud voda velmi
záhy zmizí.“ Taková duše začíná žít věčným
neklidem 'vnitřním, v němž se zmítá mezi hlu
bokou melancholii prázdnoty a mizerným za
dostučiněním, které jí dávají Zájmy o půvab
světa a jeho věcí. Čím více se pak snaží pře
hlušit svůj neklid vedlejšími zájmy, tím je roz
háranější a rozbitější, tím neklid jen vzrůstá.
Útěk navenek před tímto neklidem zneklidní
ještě více. Takových „ahasvevrských“ duší jest
velmi mnoho. Neuzdravuje se ani dobrodruž
stvím ani hledáním nových zkušeností, plynou
cích ze zájmu o věci světa nebo ze střídání je
jich tím, že si člověk mění jednu věc na dru
hou. „Marnost nad marnost a trápení ducha.“
Duše lidská má svůj hluboký zájem, který je
obsažen v její povaze přirozené, ale zvláště v je—
jí účasti na přirozenosti Boží, je—liposvěcena
milostí. Tento její životní zájem sahá do věč
nosti, neboť podle Krista: „Kdo věří ve mne,

z útrob jeho potekou prameny živé vody, trys
kající do života věčného“
Přirozený zájem se projevuje ve schopnos—
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tech rozumu a vůle hledajících celé světlo a
plnou blaženost, pravdu a dobro. V této přiro
zené stránce duše je dán bezprostřední poměr
k Bohu, který jediný je Pravda a Dobro samo.
Zájem o světlo a blaženost má každá duše, jen
s tím rozdílem, že nejde vždy k novému zdroji
a zřídlu, a tak se snaží zájem o světlo rozptýlit
na tisíce maličkostí, které nesou nepatrný od
raz a podobu světla (t. j. každodenní svět zájmů
na událostech a s-kazkách života bližních, nebo
zájem na módě a pestrosti barev a odstínů všed
ních událostí). Zájem o dobro a blaženost roz
ptyluje člověk v nepatrných zadostučiněm'ch &
zálibách smyslů a citu, sympatií a antipatií,
vášní a pudů (t. j. svět stálého hladu po ra
dosti a štěstí, po lásce a smutku atd.). Zájem
tedy existuje a jeho pohyblivost a nestálost
je velmi rychlá, proto hledají lidé stálou změ
nu. Ale změna okolí a věcí nezmění hlubokou
disposici duše po světle a blaženosti a proto,
nosí—ličloVěk nepokoj v sobě, nadarmo hledá

změnu místa, nebo touží po uplynutí hodin a
dní, všude a vždy se shledává sám se sebou,
plným neklidu a rušnosti, a plným zájmů, tou
žících dál a výš.
Nadpřirozené zájmy jsou vlity duši lidské
s milostí; jsou to zájmy vystupující do ohrom
né výše života Božího a věčnosti, závratné vý—
še lásky, "blaženosti a světla Božího. Jsou to
projevy přátelství Božího v Kristu a zájmy
o život podobný Kristu, o život bez hříchu a
plný duchovní síly, která přemáhá svět, tělo
i ďábla. Zájmy milosti se rozestírají do všech
schopností duše a do všech jejích projevů, po
dle slov sv. Pavla: „Pro mne žíti je Kristus, ne
bo žiji, ale už ne já, ale Kristus žije ve mně.“
rozměry, mohoucnosti se naplňují životem, lás
kou, světlem a silou, taková duše vytváří díla
dokonalá nejen lidsky, ale i nadlidský, neboť
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Duch sv. ji provází, podporuje a povzbuzuje.
Zájmy o Boží Věci nevylučují zájem o bližního.
I ten má kořen své účinnostiv lásce Boží a pro—
to díla duše posvěcené milostí platí i bližnímu,
jeho pomocí, jeho duši i tělu.
Přítomností Božího světla v nás a Božího ži
vota v milosti a lásce se rozrůstá i zvletnost
duše. do všech duchovních věcí. Každá krása
duchovní i hmotná je odrazem Božím a proto
aktivita lidského. ducha pro zvětšení a rozšíře
ní oboru zájmů a pro věčné rozměry Boží ve
likosti &krásy se rozrůstá do ohromujících roz
měrů tvůrčí síly. Život Boží v člověku nezů
stává ležet ladem a nečinně, chce-li člověk,
může žít a jednat z plnosti milosti a pravdy
Kristovy &z plnosti jeho síly. Tak tedy se zá
jem rozšiřuje a prohlubuje a takové zájmy na
plňují duši skutečným" životem a skutečnými
jeho projevy, nejen zdánlivostí.
Člověk tedy-žije buď jako úplně prázdný a
vyčerpaný ubožák, nebo jako věčný ztělesněný
Výraz neklidu a hledání, toužení .a smutku, ne—
bo konečně jako syn V domě Otce nebeského-,
v němž Vše, co patří Otci, patří i synu, člověku,
kterého Bůh přijal za svého, podle toho, kam
obrátil své zájmy, čí—mzaujal svou mysl, svou
vůli a své srdce. V životě Božím v duši člově

ka se podivně organisují všechny druhy roz
manitých zájmů a sjednocují se, jakmile Bůh,
Pravda a Dobro, Láska a Moudrost, se stal je
diným předmětem schopností duše, jako pozná
vaný a milovaný předmět. Nic není zmenšeno
ani vyloučeno z lidského života, vše je napl
něno. Proto uspořádání zájmů není protichůd
né a rozptylující, nýbrž soustředěno na nejvyš
ší vrchol celého lidského života, na Boha a na
Boží zájmy a úmysly. Boží zájmy a úmySly
s člověkem jsou jasné. Vše uspořádal podle své
Moudrosti a Lásky, vše řídí a spravuje k dosa
žení cíle, k účasti na věčném životě a blaženosti.
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Bůh má zájem o člověka, jemuž vtiskl svůj
obraz do vyšší stránky jeho duše, Vmysl &vůli;
ve svém zájmu o člověka učinil svá podivuhod
ná díla vtělení a vykoupení, posvěcuje člověka
tajemnou účastí na své přirozenosti a na svém
životě a určil člověka pro sebe jako věčný cíl.
Zájmy Boží se vztahují do všech podrobností
lidského života, aby tak celý pohyb duší, i když
je tak rozmanitý, byl soustředěn a ucelen přes
všechno stvořené k Nestvořenému. Tak se zá—
jmy Boží nejen setkávají s lidskými a lidské
s Božími, ale pronikají se tak, že lidské nabývají
nejvyšších rozměrů a velikosti, jsou-li obráceny
k Bohu. Bez tohoto řešení zájmů a bez tohoto
uplatnění nelze žít ani lidsky ani podle vyšší
stránky, pokud Bůh vtiskl člověku svou podob—
nost.

Konstantin Miklík CSSR:
SVÁTOST KATOLICKÉ AKCE
Katolická akce není nic jiného, než uplatňo
vání zbožnosti (která jest podle Apoštola „ke
všemu užitečná“) v lidské společnosti. Zbož—nost

jest největší a nejhlavnější z mravních, to jes-t
přirozených ctností, a jest užitečná ke všem vě
cem proto, že má ke všem věcem nejvnitřnější
a nejtěsnější vztah, jsouc onou ctností, která hle
dí od Boha k věcem a od.věcí k Bohu, od Stvo
řitele ke stvoření a od stvoření ke Sbvořiteli.
Stačí býti zbožný, & jsi opatrný, spravedlivý-,
počestný a statečný, a nenajdeš žádné ctnosti,
která by se nenalézala V průvodu a v komon
stvu oné první a veliké ctnosti, která zprostřed—
kuje veškeren styk člověka s Bohem a veške—
ren styk všech ostatních věcí s člověkem.
V člověku přesazeném do nadpřirozeného řá
du jest i ctnost zbožnosti napájena nadpřiroze
nou milosti, a nese proto také nadpřirozené
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ovoce. Jsouc spojena s třemi božskými ctnost
mi, vidí lépe svou metu, svou odměnu, svůj
předmět. Stává se prostřed-kujícím živlem mezi
věcmi nebeskými a věcmi pozemské vlasti, me—
zi vlitými sklony a cvičenými náklonnos-tmi,
mezi božskými dokonalostmi a dokonalnostmi
lidského mravu. Člověk padlý a vypadlý z mi
losti není zbožný; i když není hned a vždycky
bezbožný, nelze o něm říci, že by měl jediný
hlavní zřetel ve všem svém myšlení, cítění a
jednání, totiž zřetel na Boha. J e-li znovu uve
den do stavu milosti křtem nebo pokáním, stá
vá se opět zbožným, ovšem jen v základě a
v zárodku. Avšak schopnost šířitz'zbožnost v ji—
ných lidech, tuto mimořádnou sílu uděluje zpra
vidla teprv veliká svátost sedmi darů, zvaná
svátostí biřmování čili utvrzení, nebo také svá
tostí druhé pečeti.
Svátost sedmi darů je svátost usc-hopnění člo
věka k duchovní působnosti mezi bratřími i ci
zími. Číslice sedm jest posvátná a znamená úpl
nost neb-ocelek. Sedm darů Ducha svatého zna
mená tedy veškerenstvo darů osobního božské
ho Ducha, a vše, cokoli se svatého, dobrého a
krásného děje mezi lidmi, ať v řádu duchov
ním, ať v řádu společenském, všecko to se děje
za přispění tohoto Ducha, z milosti a zvláštního
daru této osobní Boží Štědrosti a Dobrotivosti.
Vzpomínáme-lí na různá ch-arismata první Cír
kve, jak je uvádějí svatopisci ve svých zprá
vách a listech, nebo na charismata, vyskytující
se v pozdějších dějinách Církve Boží na růz—
ných místech a v různých dobách, uvidíme, že
jejich počet není nikterak omezený a že Duch
věje, kam chce. Ptáme-li se však, kdo býval
ozdoben těmito charismaty a z jakého “asizdroje
řádné výbavy se tyto přerozmanité dary Boží
odvozovaly, zjistíme, že nevyplývaly většinou
ze svátosti kněžského svěcení, nýbrž že se vy
skytovaly také u laiků obojího pohlaví a růz
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ného povolání a že se ukazovaly ve spojitosti
s onou svátosti, jež byla udělována všem věří
cím po křtu.
Jakým způsobem může křesťan šiřiti zbož
nost v jiných lidech? - Na tuto otázku není tě—ž
ká odpověď ani tenkrát, když jde o křesťana
prostého .a necvičeného, který ví prá-vě jen tolik
z posvátné nauky, kolik jí poznal v hodinách
katechismu a biblické dějepravy, a kolik si jí
osvojil vnedělních a svátečních kázáních, nebo
četbou V náboženských časopisech a knihách,
jež mu přicházejí do ruky spíše náhodou a bez
pravidla, než podle předsevzetí o soustavném
vzdělávání duc-ha a vůle. Mým úkolem V tomto
článku jest právě vystihnouti jen to, co se hodí
pro všecky, kdo chtějí býti bojovní-ky za ví
tězství Kristova nazírání na všecky věci. A tu
možno stanoviti, že první povinnost takového
obyčejného dobrého bojovníka Kristova je tato:
vyznávati katolickou víru v soukromém životě
i v širším společenském styku, s onou milou
samozřejmostí, která nedovoli druhému obyčej
ně ani pokus o praktickou námitku, jež by čeli—
la proti osvědčovánía vyznávání této víry skut
kem. Takové počínání bude svědčiti o velikém
charakteru, moudrosti a milostí, protože nepřed
bíhá porážku strojenou nevědomosti o božských
přikázánich, jakou projevila na sobě Eva v ráji,
když se styděla uvésti Boží slovo v úplné jeho
celosti a přísnosti. Nelze říkati: Pro nás katolí
ky platí to a to; podle našeho vyznání nebo pře
svědčení se má věc tak a tak; náš pan farář
soudí o předmětu takto nebo onak. Toto není
vyznávání katolické víry se samozřejmostí, &
také to není 's to vynutiti nějakou úctu, jak se
říká, k „našemu přesvědčení“. Spíše se to blíží
onomu Evinu „abychom sna d =nezemřeli“,a
bylo by potřebí jen trochu ďábelské odhodla—
nosti k tomu, abychom počali sami pochybovati
o neomylné platnosti toho, čemu věříme. Ne
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jsou-li tedy ti, kdo nás slyší mluviti tak bázli
vě, zrovna ďáblové V lidském těle, jisto je,
že nemají úcty k našemu přesvědčení, neřku
li, aby jím byli dojati nebo omráčeni. Nemají-lí
totiž úcty k naší víře - a té nemají, protože na
še víra je slabá! —nemají ani úcty k našemu
přesvědčení, protože ono jich nikterak nepře
svědčuje o tom, že my jsme přesvědčeni 0 na
prosté pravostí naší víry.
Není třeba bráti na lehkou Váhu upozornění,
že máme vyznávati svou víru s pomazá-ním, čili
5 mil o u a podmaňující samozřejmostí. To ne
znamená, že nesmíme nikdy mluviti -o své víře
ohnivými jazyky, s mohutností strhující bouře
a prudkého vichru, k úžasu Všech,kdo nás slyší
a kdo s námi příležitostně přicházejí ve styk.
Ale Letnice & podobné mimořádné příležitosti
nej-sou každý den, a ani není každý den důvo
du k tomu, abychom se teprve legitimvovalijako
nová Víra nebo nová církev. Jestliže Bůh sám
založil občanský život stvořením lidské přiro
zenosti, a jestliže se i Boží Syn podrobil přiro
zenému a občanskému pořádku, jest možno
v nesčetných případech zachovávati občanskou
slušnost, zdvořilost, lásku, dobrotivost, pomoc,
snášelívost, aniž tím zadáváme něco ze své ví
ry. Bůh snáší hříšníky i pohany, dává vzcházeti
svému slunci nad spravedlivými inespravedli
Vými, dští rosu na pole věřícího i nevěřícího.
J ežíš Kristus nás na to upozornil v evangeliu
v kázání na Hoře. Proč bychom i my nenechá
vali svítíti slunce své r_oztomilosti na všecky
lidi, když se sami pevně a věrně držíme Božího
praporu? Kristus sám nejprve uděloval dary a
prokazoval dobrodiní těm, kteří pak „uvěřili
v Něho, oni i jejich domy, a veškerá jejich če
leď“. A patří nepochybně mezi zvláštní dary
Ducha svatého, když někdo dovede vyzná-vati
svou víru tak, že Všichni, kdo jsou svědky jeho
vyznání, chtí podobně Věřití a podobně žíti.
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Druhá povinnost šiřitele království Kristova
jest o něco aktivnější než pouhé vyznávání ka
tolické Viry mezi blízkými vrstevníky. Není to
sice málo zachovati příkaz našeho Mistra: „Tak
svit světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše
dobré, a velebí Otce vašeho, kterýž jest v ne
besích!“; ale i když zachováváme tento rozkaz,
nemusíme míti na zřeteli rozšíření království
Božího tak velice, jako to činíme, když přímo a
z úmyslu pracujeme o to, aby Kristu Pánu při
bylo poddaných, kteří by ho poslouchali, milo—
vali a oslavovali. I i toto může činiti každý
prostý křesťan bez zvláštní průpravy, bez pře
kážek a s obdivuhodný-m účinkem. Prostřed
kem k šíření království Kristova na zemi i na
nebi jest modlitba a rozmlouvání s Božskou Ve
lebností. Tu Vidím některé, kteří sice nechtějí
odporovati, ale kteří mají mylně za to, že. se
tímto způsobem nedá mnoho vykonati a poří
diti. A přece lze ukázati, že rozmluva s nej-schop
nějšími a nejmocnějšími činiteli, jsou-li našimi
přáteli a mohou-li nám býti lecjak zavázáni,
má veliký Vliv na Vývoj všelijakých událostí,
i když jinak nemůžeme hnout prstem, abychom
je sami přivodili nebo uspíšili. Nuže, pouhou
modlitbou za prospěch křesťanské pospolitosti,
za rozšíření svatého učení, za Kristův pokoj
v Církvi, za pravé blaho společnosti, k níž při
náležíme, můžeme činiti velice mnoho pro usku
tečnění všech těchto věcí, a každé z těchto do
ber znamená zvětšení slávy Boží, slávy Kristo
vy a spásy duší. Zření k obecnosti, nikoli pou—
ze k sobě; rozvoj celku, a ne toliko rozvoj vlas-t
ní osobnosti - toť podstata snahy o šíření dob
rého. A i kdyby šlo pouze o prohlubování do—

konalosti tam, kde jejího prvního stupně bylo
dosaženo, jest zájem a péče o prohloubení do—
konalosti většího a většího celku daleko větší
mravní hodnota, než zájem a péče o prohlou
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bení pouhé dokonalosti jednotlivcovy, ačkoli
i tato roste více 5 celkem, a zůstává na stupni
nepříliš vysokém, není-li spojena s péčí o celek.
Jde však nejenom o prohlubování, nýbrž i o róz
šiřování, nejen o hromadění dobrého na jedno
místo, nýbrž i o šíření dobra na každé místo a
do. každého prostoru. Jako nemůže býti přiro
zeně dobrý manželský styk bez rozmnožování
plodů lásky, a jako se neosvědčuje hromadění
přirozené rodin-né péče na málo předmětů, za
tím co základu této péče je užíváno bez uskrov
ňování a omezení, právě tak, nebo aspoň po
dobně, není možno předpokládati velikou sva
tost u těch, kteří nepociťují velikou potřebu
rozlíti svou přemíru duchovní lásky na mnohé.
I když tedy nerozbíráme na tomto místě všech
možností, jak by se mohlo duchovní dobré „roz
lévati vždy více kolem sebe“, tvrdím, že aspoň
modlitba má býti tímto prostředkem, protože
jest přístupna každému křesťanu a protože její
účinnost nepatří k nejmenším, jež si možno po—
mysliti. Tak už přirozený instinkt nabádá člo
věka, ovládaného milostí, k tomu, aby zvelebo—
val duchovně svou rodinu, svůj rod a svůj ná—
rod; aby se tudíž přičiň-ovalu Dárce všech darů
o rozkvět těch, kteří jsou s námi spojeni sou—
vislostí těles-ného původu, dědičných vlastností,
vnějších životních podmínek a příbuzností krve.
Tím více jest nutká'n člověk duchovní k tomu,
aby roz-m-nožovalblaho a statek své rodiny du
chovní, která se šíří do nekonečna a přece ještě
připouští rozšíření další, totiž Církve, která jes't
rozložena po zemích a po staletích, po zemi, po
nevyzpytatelných prostorech dočasného pláče
i po nebeských hvězdách. Jaká to veliká myš
lenka pro katolického křesťana, že může míti
zásluhu o veškeru Církev bojující, trpící i ví
těznou! Můžeš prositi Boha za rozmnožení slá
vy nebešťanů, za urychlení očistce cestou mi
losti a přímluvy, za vytrvalost v boji a za vy—
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konání velikých skutků pro Boží čest těmi, kteří
jsou ještě na cestě a kteří pracují ve dne. Pří
klad této veliké kontemplativní činnosti pro
blaho všech nám podávají klášterní panny a
rozjímaví mniši, kteří se vzdalují jakékoli sou
činnosti s vnějším děním ve světě. Apoštol Pa
vel nám co chvíle připomíná, že jsme údy jed
noho mystického těla Kristova, a vědomí o této
příslušnosti nás samo vybízí ustavičně k tomu,
abychom prosili za druhé, protože každý z nich
jest - podle slov Apoštol-ových - nějakým ú'dem
našeho vlastního těla. Kristus nám přikazuje
v Otčenášž, abychom všecky prosby, které se
nevztahují na jediného Boha, pronášeli v množ—
ném čísle. Církev se modlí ve své největší mod—
litbě, ve mši svaté, tak, že kněz neustále střídá
prosby, jež říká svým jménem v jednotném čís
le, s těmi, jež říká za veškeru obec věřících
v čísle množném. Toto pak se neděje pouze ve
mši věřících, nýbrž i ve mši katechumenů a
jest pozoruhodno, že modlitba za veškeru Cír
kev předchází vzpomínku na živé jednotlivce a
skupiny, že vzpomínka na jednotlivé i veškery
zesnulé předchází prosbu za živé účastníky mše,
a že modlitba za pokoj Církve předchází mod
litbu za hodné přijímání jednotlivců. Ano, ni
kdo tak velice nepředstavuje zásluhu jednotliv—
ce o celek, jako Kristus a jeho prostředník při
každodenní nejsvětější oběti našich oltářů. Na
darmo se nerozeznává ve mši svaté čtverý uži
tek: nejvšeobecnější, všeobecný, zvláštní a nej
zvláštnější . . .

Než dosti již o modlitbě jako prostředku apoš
tolátu, protože jí nejsou vyčerpány možnosti,
které se naskytají téměř každému křesťanu
k rozšiřování království dítek Božích na zemi.
Býti činným pouhým hovorem s Božím a Kris
tovým Majestátem jest sice částka nejlepší a
skoro nepřekonatelná, ale třeba jest i činnosti
vnější. Ne, že by Bůh nemohl učiniti všecko
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sám - to by konečně mohl i bez našeho modlení!
Ale On chce naši modlitbu í naše činy, každého
více nebo méně podle našeho stavu a povolání,
i podle milosti, kterou každému uděluje více
k tomu nebo k onomu, a podle svého věčného
úradku, podle něhož rozděluje &přiděluje lidem
různé úkoly. Každý křesťan, který není povo—
lán k čiré kontemplaci, vyžadující mlčení a ome
zení styku s lidmi na nejmenší míru, má nebo
může býti činný pro rozšíření věci Boží slovy
i skutky, aniž jest potřebí, aby byl zrovna kul
tovým služebníkem, nebo aby vypomáhal těm,
kteří jsou pověřeni touto užší a odbornou služ—
bou. Tento druh positivní náboženské akce, kte
rý není přímo závislý na hierarchickém vyvo
lení, záleži ve vytrvalém odklízení předsudků
proti vířenebo proti základním přirozeným prav
dám, jejichž odbouráváním jest ničemně ohro—
žována pravda věroučná, ovšem jen před zr-a—
kem a chápáním lidí, kteří podléhají zdání, ja—
koby tato pravda byla oním zdánlivým porá—
žením zásad zdravého rozumu sama navždy a
vnitřně porážena. Tento boj proti jinověří a fi—
losofickým bludům, aby dosáhl v dějinách duše
velikého jména a byl hoden Ducha, který k ně—
mu dává svátostné uschopnění, nemusí se díti
na zvlášť veliké základně„nýbrž jen na té, kte—
r-ou Bůh každému právě poskytuje. Tuto akci
může každý provozovati ve svém okolí, vždy a
všude, podle míry možnosti, vhodnosti a příle
žitosti, podle vzdělání a vlastní zkušenosti, s vy
naložením možné péče o získání nových nábo—
ženských vědomostí nebo o užití těch znalosti,
které už máme, způsobem přiměřeným našemu
postavení, s praktickým účinkem nebo i bez
něho, to jest s tím výsledkem, že se lidé obrátí,
nebo jen s tím, že Boží právo bylo před lid-mi
obhájeno. Neboť není dáno našemu vidění spa
třovati vždycky ovoce naší práce a námahy,
když i Kristus a Apoštolové prohlašují, že často
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jiní 'zasévali, a jiní se těší radosti sklízení plo
dů a hojné žně.

_

Při tomto druhu apoštolátu, o kterém mlu—
víme, bude možno pozorovati veliké rozdíly.
Vždyť svátost biřmování, třebas jest udělována
stejně všem lidem, nedává všem absolutně stej
né právo na pomáhající milosti, nýbrž dává kaž
dému právo na to, co jest mu přiměřeno. Toto
omezení, platné také u všech jiných svátostí, ať
nikoho ani trochu nezarmucuje. Milost staví na
přirozenosti a počítá s ní. Víme a také nevíme,
kolik věcí má podíl na vytváření povahy lid
ského individua, a nikoho z nás nenapadne po—
horšovati se na příklad nad rozličností lidských
vloh a lidského nadání. Milost pak staví na při
rozenosti a počítá s ní, a přece nelze říci, že by
ten, kdo hospodaří lépe s menšími hřivnami,
pochodil při posledním účtování hůř než jiný,

který měl hřivny větší, ale nevyužil jich tak
dokonalým způsobem, jako člověk méně obda
řený. Jednejme podle vnuknutí Božího Ducha
- toť vše, co můžeme činiti, aniž potřebujeme
mys-lití na to, 'na-čnestačí naše síly a náš nábo
ženský postřeh . . .

Další stupeň katolické činnosti, úměrný si
lám, jež jsou skryty v účincích seslání Ducha
svatého na každého věřícího při svátosti biř
mování, jest věrnost v stavovských povinnos—
tech a ctnostech veřejného nebo společenského
postavení. Schválně rozeznávám takto vyšší a
nižší mravní úroveň stavovství a povahu osob—
ního postavení vůči okolnímu světu. Věrnost sta—
vovským povinno-stemjest první stupeň stavov
ských ctností, které mohou býti dále stupňová
ny až k hrdinnosti. Společenské postavení není
v plném smyslu totéž, co veřejné či “veřejno
právní postavení, protože toto poslední zahrnuje
v sobě funkcionářs-tví v dokonalé společnosti, a
dokonalé společnosti jsou ve filosofickém pojmu
jenom dvě. Tyto rozlišnosti znamenají rozliš—
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nou šíři kruhu působnosti a rozlišnou váhu vli
vu, ale nezbavují nás ani naší specifické závaz
nosti, ani vzácných možností, jdoucích nad přís
ný závazek. Věřící se nemá stavěti jako indi
ferentní ani V úřadě, atni V obchodě, ani v pi
sárně, ani ve škole, vůbec v žádném podniku
hospodářském, kulturním, společenském nebo
zábavním. Nelze říkati: „To je věc kšeftu, me
tody, reglementu, discipliny, živobytí, soužití,
veřejného mínění a já nevím čeho ještě; zde
nemá víra co dělat, třeba existovat, žít a vyjítl“
- Nechci tu posuzovati jiné víry, ale o katolic
ké jest jisto, že není pouze pro byt a kostel, ne—
bo dokonce jen pro neznámé a nejukrutnější
místo V lidském srdci. Kněz, advokát, lékař,
soudce, obchodník, průmyslník, úředník, dělník
i rolník, živnostník i strážník, všichni ti budou
vypadati zcela jinak, když se bude v jejich spe
cifickém povolání uplatň—ovati katolická vír-a,
než když budou vedeni jinou Věrou a jiným vy—
znáním, nebo bezvěřím a bezvyznáním. Jest

pravda, že některé spekulativní články víry ne
mají žádného vztahu k životu. Ale jsou jiné,
které tento vztah mají, a nesčetné jiné, které
jakožto články omravních povinnostech mají vů—
bec spoluutvářeti život. Katolický chirurg není
ovšem proto dovednější než chirurg nekatolic
ký, katolický pěstítel dobytka nemusí míti pro
to větší úspěchy v hospodaření než nekatolický.
Ale prvý ví, že některé operace nejsou dovo—
leny, a obchodník dobytkem ví, že jakýkoli
podvod, spáchaný na bližním, jest věc hodná
Božího trestu. Jsou mnohá přikázání přiroze
ného řádu, přes která se lidé bez víry přenášejí
lehce ke škodě obecnosti. Katolická víra chrání
přirozený řád, a katolický Věřící,který by byl
tak volný a svobodný jako lidé jiné víry, neje
nom že by nebyl katolíkem, nýbrž nebyl by ani
pořádným člověkem.
Čím větší jest věrnost katolíkova v stavov—
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ské povinnosti a stavovské ctnosti, tím větším
člověkem se katolík prokazuje. Zde jest příle
žitost k získání vlastní osobitosti a pověsti před
Bohem i před lidmi, a k prokázání dobra spo
lečnosti na poli duchovním i hmotném, přímo
nebo nepřímo, samý-m činem, nebo příkladem a
obětí. A nikdo není nucen odcházeti z kraje své
zkušenosti, své práce a svého předurčení. J est
liže jest podmínkou životní spokojendsti zůstá
vati ve svém oboru, pak katolík může v něm
zůstávati s klidem, leč'by obdržel jasnou vědo
most o svém poslání vyšším. A jestliže není ani
nejmenšího—údu v lidském těle, který by se“ne
mohl za jistých okolností státi krajně důleži—
tým pro celek, pak není ani nejskrovnějšího
povolání v lidském životě, kde by katolík .ne
mohl ukázati jedinečnou zdatnost a důležitost
v lidské společnosti. Jest třeba jen konati své
dílo cele a dokonale, opus facere et perficere.
Svátosti biřmování se však může dfovolávati
Církev také v případě, že všecky způsoby Ka
tolické akce, o nichž jsme dosud mluvili a jež
se nevymykají z rámce normálních požadavků,
jsou vyčerpány, dosaženy a prováděny, anoi ve
dle nich, a dokonce i před některými z nich.
To jest tenkrát, když není dostatek kněžských
pracovníků na vinici Páně, a když jde o.práce,
které jsou obyčejně vykonávány duchovními,
ač by na ně stačili i věřící bez kněžského poo
svěcení. Právě k těmto úkolům dává usch-op
nění druhá svátost, svátost laického kněžství a
duchovního spolupracovnictví. Toto jest vrchol
ný význam slova „katolická akce“, a papež Pius
XI. se výslovně dovolával svátosti biřmování
pro své právo volati obyčejné katolické věřící
k spolupráci na kněžském apoštolátě, nutném
k obnovení křesťanského i mimokřesťanského
světa. Rozhodujícím činitelem, pohánějícím lai
ka k účasti na apoštolské činnosti kněží, může
býti bud' zjištění nutné potřeby, nebo Božívnuk
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nutí, nebo posléze arcipastýřské, ne-li pouhé
pastýřské vyzvání. To znamená: Nemůže se
ukládati laikovi, aby bral na sebe zaměstnání,
jež ho odvádějí od jeho přísných povinností;
ani se mu nemíní uklá-dati tak veliké životní
oběti, jaké se ukládají kněžstvu, které musí bý-.
ti od Boha zvláště povoláno; ale církevní před—
stavený může uložiti laikovi z nutné potřeby,
z titulu obecného duchovního dobra, a s dovo
láním se jeho povinnosti, vyplývající ze svátosti
biřmování, aby byl nápomocen svým dílem při
pastýřských výkonech a přispíval svou pomoci
k udržování dobrého chodu duchovní správy
řádné nebo mimořádné. Věřící se smí vymlou
vati, uk-azovati na jiné, poukazovati na svou
malou schopnost, na nedostatek času nebo zdra
ví. Ale církevní představený, alespoň vyšší, má
jistě právo rozhodovati o tom, zda ony omluvné
důvody jsou platné, či zda jsou zcela neplatné,
jinými slovy: může trvati na tom, aby schopný
laik byl Církvi ku pomoci tam, kde jeho pomoc
jest vítána a kde je jí nevyhnutelně třeba k dob—
ru celku. Až tak daleko jde naše povinnost
k totalitě, a až tak daleko můžeme spoléhatí na
to, že přijavše svátost křtu a biřmování, jsme
schopni býti sami zcela Kristovi, a činiti Kris—
tovými také jiné lidi.
Zde možno přestati & říci jako závěrem ke
Všemu, co jsme už řekli, zejména k tomu, co
jsme právě vyložili o vztahu biřmování k svá
tosti vlastního kněžství, že zvláštní stavovské
svátosti v katolické Církvi jsou jen dvě: svátost
stavu manželského & svátost svěcení kněžs-tva.
Různých povolání jest však v lidské společnosti
veliký počet, a čím je tato společnost dokona
lejší, čím více pokročila ve svém Vývoji, tím
více povolání povstává a tím nesnadněji lze
o tom kterém říci, že není potřebné nebo uži—
tečné pro dobro komunity. Na Všecka tato po—
volání (totiž na jejich zduchovnění), pokud ne—
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spadají přesně v obor manželství a rodiny na
jedné straně, a V obor kněžství a duchovní pra—
vomoci na druhé straně, musí stačiti ona svá—
tost, která jest určena, přímo nebo nepřímo,
ku “podpoředuchovní pospolitosti a k šíření krá
lovství Božího mezi lidmi. Toto království za
ložil J ežíš Kristus, a kdo chce býti jeho násle
dovníkem, musí tak nebo onak spolupracovati
na jeho dalším budování a zkrašlování. Králov
ství Boží musí býti nejen u-držováno, nýbrž
i rozšiřováno. Jest dlužno hledati, co zahynulo;
je třeba přivésti i jiné ovce, které nejsou z to
hoto ovčince. Je třeba bráníti stádo proti vlkům,
a kdo je má b—rániti,je-li pastýřů málo?! Kris—

tus obdržel sedm darů svatého a božského Du
cha, aby mohl choditi po kraji a kázati pravdu,
a činiti dobře; podobně dostávají jeho zásluhou
téhož božského Ducha všichni jeho stoupenci,

aby rovněž chodili po světě, kážíce svým živo—
tem a dobře činíce svými skutky, jako chodilo

po světě dvaasedmdesát učedníků vedle dva
nácti apoštolů, a jako mnoho jiných duchů, po—
znamenaných božským Duchem, utvrzovalo prá—
ci apoštolů, když tito odešli, založivše hierarchii
a zřídivše místní církve. Totéž musí platiti o kaž
dém křesťanu, kte-rý přijal svátost druhé pečeti.
Proto přijal křesťan Ducha Otcova i Syinova,
Božího Syna k slávě a radosti Boha Otce, který
jest počátek všeho bytí, božského i stvořeného,
a konečným cílem všeho, co od něho vyšlo!

P.Prokop ŠvachO. P.:
CÍRKEV A CÍRKEVNICTVÍ
Je málo těch, kdož by důsledně popírali exis
tenci něčeho vyššího nad sebou. Jsou přesvěd
čeni, že něco musí být, a to jim celkem stačí.
Najdou se i takoví, kteří vyznávají existenci
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Boží, ale svůj poměr k ní upravují tak, že obdi
vují dila příroda. Nějaké určité náboženské po—
vinnosti neuznávají z toho důvodu, že oni toho
nepotřebují, a že jinak jsou spokojeni.
Podobný postoj nalézáme u mnohých též v je
jich poměru k Církvi. Jsou mnozi, kteří vyzná
vají křesťanství pro jeho dokonalost, ale je jim
proti mysli tak zvané církevnictvi. Je to vlast—
ně podob-ný typ lidí, kteří Bo.-hauznávají, ale
nechtějí slyšet o nějakých určitých povinnostech,
jimiž by měli projevovati svůj poměr k Bohu.
Doposud bychom našli mnoho takových nepřá
tel církevnictví, jež považují za nedůstojné člo—
věka svobodného. Oni sice věří v Krista, ale

jakékoli předpisy zevních projevů této víry po
važují za čistě lidské prvky, které vyplývají
jen z lidské autority, a proto nemají vnitřních
závazků pro ně. A člověk jako svobodný tvor
není k nim vázán, protože náboženství je jen
soukromou záležitostí. Hlavní myšlenka evan
gelia je přece svoboda dítek Božích. Kristus
přinesl jako základní ideu otcovství Boží nade
všemi lidmi. Evangelium je zákon dokonalosti,
kde je třeba Bohu sloužiti v duchu a pravdě.
Zevnější projevy náboženství jsou jen pro lidi
nesamostatné, kteří nedovedou sami upraviti
svůj vztah k Bohu. Tedy jako něco nižšího,
k čemu není vázán člověk žijící a myslící sa
mostatně a svobodně.
Je něco pravdy v odporu k cirkevnictví, ale
jen tehdy, jestliže se církevnictví nezaměňuje
s příslušnosti k Církvi a její podstatou. Může
me říci, že církevnictví není Církev tak, jak ji
měl na mysli Kristus a jak ji ustanovil. Když
se napřed vymezí tento rozdíl, je přípustné ur—
čité odmítání církevnictví. Protože, jak uvidi
me, správně pochopené církevnitví je jen cosi
vnějškového, co nezasahuje přímo podstatu Cír
kve. Je však třeba činiti rozdíl mezi Církvi a
církevnictvím. Příslušnost k Církvi znamená
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společenství s Kristem na základě křtu a uvě
domělé vyznávání tohoto spojení životem, cír
kevnictví však by mohlo znamena-tivnější ulpění
na církevních projevech a zákonech bez vnitř
ního života z Církve.
.
Není zde na místě dokazovati, že Kristus za—
ložil Církev, a že jí svěřil svou nauku. Stundium
evangelií a starokřesťanství vede k nutnému
závěru, že Kristus chtěl skutečnou, organicky
učleněnou společnost, která by sdružovala jeho
vyznavače. Zároveň však je pravda, že základ—
ní vlastnosti této duchovní spólečnosti je duch
svobody dítek Božích, kde se slouží Bohu v du
chu a pravdě. Viditelnost a společenský ráz
Církve jsou sice podstatnými rysy, ale jako vy—
niká duše nad tělo, tak na prvním místě v Cír
kvi je její duchovno-st jako jádro věci. Je to
zákon dokonalosti, služba světlu před stí-nem,
svoboda vykoupených dítek.
Když však srovnáme nesčetné předpisy mo—
rálky, vymezující, co je hříchem těžkým a co
lehkým, co je zakázáno a co není dovoleno,
přemnohé výnosy církevních sněmů, týkající se
věrouky a konečně 2414, tedy skoro půl třetího
tisíce kánonů církevního práva, k nimž vyšla
ještě nová kniha, obsahující úřední výklad ne
jasných zákonů, mohli bychom býti uvedení
do rozpaku, zda to není proti svobodě dítek B-o
žích. Jsme přece v zákoně dokonalosti a plnosti,
který vyniká nad množstvím předpisů Starého
zákona svou jednoduchostí a prostotou.
Je jisto, že nejvyšší myšlenkou Nového zá
kona je otcovství Boží nad všemi lidmi a bož
ská péče o všechny, a hlavně přijetí za dítky
Boží vykoupením. Podeižení lidí k účasti na
vnitřním životě Božím, který je nejvyšší svo—
boda, kde všichni lidé bez rozdílu se stávají
účastni duchovních hodnot. To je základ a ideál,
bez něhož by křesťanství nemohlo existovati
v duši jako skutečné a pravé. Z tohoto předpo—
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kladu se vychází a za tímto ideálem se musí
jíti až k jeho nejmožnějšímu vyvrcholení. Ale
svoboda dítek Božích, kterou měl Kristus na
mysli, není něco neurčitého, co by se dalo po
užíti na všechno, nýbrž je třeba k ní dospěti
po cestě, která byla vymezena. Na svobodu dí
tek Božích poukazovali už v prvních dobách
křesťanství ti, kteří se chtěli vy-maniti ze všech
závazků a touto svobodou přikrývali všechny
skutky jako zástěrou.
Mluvil—liKristus o Bohu jako otci, o svobodě

& duchu pravdy, nemínil tím naprosté osvobo
zení od jakéhokoliv zákona at' svědomí nebo
autority, nýbrž l-pění na lidských prvcích na
úkor zákona Božího, jehož cílem je vnitřní svo—
boda od mravního otroctví. Zároveň zdůrazňo
val, že cesta ke spáse je úzká a že je málo těch,
kteří si ji volí. Dal své Církvi autoritu a všem
povinnost poslušnosti k ní. Svoboda dítek Bo—
žích se skví jak vysoká hora, na niž však se
vystupuje s námahou. Ale tyto obtíže vedou
jistě k cíli.
1 “život Církve je složitý, vždyť není nic jiné—

ho než zachycení božské péče o duše v čase až
do nejmenších odstínů. Jako lidský organismus
je složen z nesmírného množství různých čini—
telů, jejichž blaho prospívá člověku a nějaká
porucha škodí, i život Církve je něco, co se zdá
ve svých projevech tak různorodé, ve skuteč

nosti však je ovládáno jednotným principem.
I v tomto životě to nejvyšší musí býti svoboda
dítek Božích, ale to neznamená, že Církev ne
může zasahovati do vnějšího i vnitřního života
svých členů. Své poslání vykonává v čase, u li—

dí, kteří se skládají z různých složek, v lidské
společnosti. Její duchovní poslání, týkající se
vnitřního života, je přední a výsostní. Ale po
něvadž byla dána do světa jako viditelná du—
chovní společnost, postavená na autoritě, její
vedení se projevuje i navenek společensky, aby
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byl celý člověk ustaven podle obrazu dokona
losti Kristovy.
V tomto duchu se musíme dívati na předpisy
Církve: ne jako na duchovní překážky, nýbrž
jako na normy, které ukazují správnou cestu,
aby člověk šel „bezpečněji k svému cíli. Právě
proto, že život je složitý, že je tolik úskalí v du
chovním životě, Církev rozvinuje nauku evan
gelia do všech okolností života. Přirozený zá
kon svědomí a vůle evangelia jsou tak jaksi,
konkrétně uplatňovány a přesně vymezovány.
Podle různých složek lidských schopností a
společnosti jest rozvrstvena nauka evangelia.
Dog-matika shrnuje všechny pravdy, jež jsou
nutné k víře. Morálka upravuje cestu k Bohu
vymezováním zákonů Božích a odstraňováním
nebezpečí v podobě hříchu. Dovolává se při tom
svědomí jako odpovědného činitele. A je tu
ještě církevní právo, jehož předmětem je upra
vení křesťanského života po stránce duchovně
společenské. Toto poslání Církve vyplývá z to
ho, že byla ustavena jako společnost. Jako du
chovní matka dává člověku pravdy víry nutné
ke spáse a předpisy mravního zákona jako ces
tu, po níž se jde k Bohu. Ale jako duchovní
společnost, postavená na viditelných základech,
obdařená k tomu zákonodárnou i soudcovskou
mocí, dbá, aby i zevně vystupoval důstojně křes
ťan jako člen duchovní společnosti - obce Boží.
Proto předmětem církevního práva je pečovati,
aby křesťan vystupoval důstojně před tváří
Církve Kristovy. Neznamená to, že předpisy
církevního práva ulpívají jen na zevnějšku,
i když přesně řečeno se týkají zevnějšího vy
stupování. Vnitřní vyrovnanost a důslednost
v plnění zákona Božího předpokládají církevní
předpisy jako požadavky svědomí jednotlivců,
žijících z víry a podle příkazů křesťanské mo—
rálky. Samo o sobě by nestačilo žíti jen. zevně

podle církevních předpisů, i když takový křes
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ťan by snad d-ošel na př. jako církevní osob
nost různých vyznamenání nebo by nebyl“ ni
kdy trestán pro svůj vnitřní odpad od víry ne—
bo špatný soukromý živ-ot. Ale obor svědomí
Církev předává samému Bohu a přesvědčení
jednotlivců. Ona jako společnost si všímá ta
kových jevů, jež jsou na venek viditelné nebo
prokazatelné. Proto na př. trestá a sou-dí jen
tehdy své členy, když svůj odpad nebo nevěru
projeví navenek. ČiStě vnitřních úkonů si pra
videh'iě nevšímá, ale je všude předpokládá jako
výsledek dobře upraveného vnitřního života
křesťanů. Proto církevní předpisy nejsou jen
příkazy a zákazy, nýbrž jsou to zákony duchov
ní společnosti, jež jako každá jiná má právo
upravovati společenský život jednotlivců podle
obecných norem. Nejedná se jen o omezování
svobody, nýbrž účelem církevních předpisů je
v prvé řadě upravení vhodné cesty a odstranění
překážek. Svoboda zůstává uvnitř. Kladné před
pisy jsou vyšlapáním bezpečnější ces-ty a záka
zy jsou buď výstražnými signály nebo odkli
zením kamenů s cesty, o něž by se někdo mohl
zraniti. Mohli bychom nazvati celý zákoník cír
kev-ního práva jako upravením společenského
vystupování křesťanů podle evangelia, jakýmsi
tradičně osvědčeným souborem pravidel sluš
ného chování křesťanů v každých okolnostech
života, aby i jako členové společnosti byli všem
příkladem dokonalého vystupování.
O tom, že Církev by mohla leccos zreformo
vati a od některých předpisů upustiti, není po
chyby. Ale to je věc autority. Že na některých
věcech trvá, jež se třebas zdají jen čistě cír
kevními, to někdy bývá i požadavek dlouholeté
zkušenosti. Církevnictvím by bylo hledati jen
literu, ale ducha zákona ubíjeti. Konkrétně je
možno všeho zneužítí, i církevních předpisů,
jež v prvé řadě jsou pomůckami v duchovním
životě, ne překážkami. Církevnictvím by bylo
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oháněti se jen zákony, jež jsou ve prospěch
něčí autority, a zamlčovati zákony, které jsou
ve prospěch poddaných. Nepochopením by bylo
citova-ti někomu kánon s označením jeho po
stavení v kodexu, který něco všeobecně zaka—
zuje, ale ani slovem se nezmímiti o dalším, kte—

rý to za určitých okolností a pro vážné důvody
dovoluje. Církevnictví by bylo vymáhati vždy
a všude bez rozdílu a bez ohledu poddaných
duchovní taxy, jež jsou sice spravedlivě uzná-ny
církevní autoritou, ale odezíratí od předpisů
téhož církevního práva, jež na př. přikazuje,
aby chudý byl pohřben zdarma a ,při tom dů
stojně. Ale to vše není duch Církve, jež je sva
tá ve své nauce, ve svých předpisech í zá'ko
nech. To je právě to osudné lid-ské zaměňováni
základních věcí za vedlejší, podstatný-ch za po
družné. Tak i nejlepší věci a snahy v Církvi
se mohou chytiti naruby, když se berou ne po
dle jejich povahy, nýbrž podle osobních libůs
tek.
Všimněme si v několika článcích, kolik du
chovnosti a svaté mateřské péče se skrývá v růz
ných předpisech Církve, jež povrchně pozoro
vány se zdají kamenem úrazu, ale ve skuteč
nosti přispívají k oné bezpečnosti a jistotě v ži
votě křesťanů. Vnitřek Církve je naplněn du
chem svobody a synovství Božího. Nemohl by
někdo míti Krista Za Otce,.kdyby neměl Církev
za Matku. Jak by někdo mohl býti dítkem Cír
kve, kdyby ve skutečnosti s-oustatvně šlapal na
všechny její příkazy. A také je pravda, že ten,
kdo mluví o svém poměru k Bohu bez přísluš
nosti k “nějaké církvi, konkretně nikterak svůj
poměr neuskutečňuje, nýbrž mluví o něm jen
abstraktně. Bůh však chce skutečné ctitele v du
chu a pravdě, kteří i navenek se k němu hlásí.
Příslušnost k Církvi znamená příslušnost ke
Kris-tu. Jiného základu však nelze položíti.
(Pokračování)
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Jindřich Středa:
LITURGICKÁ SLOVA
Per omnia saecula saeculorum! - Ačkoli tatáž
Církev všude se ozývá týmiž modlitbami, přece
znějí různě podle povahy různých národů a
světadílů. Když na konci dlouhé modlitby vý
chodní liturgie tiše dává dozníti . . . vo věky vě—

kov. .. eis tús aiónas tón aiónón. .. tu jakoby

se duch zvedal z kadi-dlem prodchnu-tého šero
svitu cerkve do oblastí nadzemských - jakoby
viděl tajemné anděly, strážce světových období,
kroužiti velebným chorovodem kolem nepohnu
telného trůn-u, střeženého plamennými živoči
chy ohromujících tvarů. Když ale při latinské
mši po tichounké modlitbě náhle zahlaholí: per
omnia saecula saeculorum! když se rozlehne
chrámem tento jakoby demonstrativní pokřik,
jako-by válečné heslo římské matky církví, po
kterém teprve se o-dvažujepovznésti ducha k an
dělům a archandělům, trůnům a mocnostem 
tu jakoby člověk'viděl římské Forum, obrovité
žulové sloupy chrám-u Božského Říma, tarpej
ský útes a nad cimbuřími K-apitolia zna-mení
kříže. Nápěv, vhodný polnici, a zvuk slov jako.
by hlásil: tato liturgie trvala, trvá a potrvá
cum sole et astris, cumque luce romana!
A přece - ani tím není její trvání omezeno.
Když znamení kříže bylo do Věčného města
přineseno, sousedila Říše s opojnou nádherou
císařství Parthů. To padlo, než ještě znamení
vstoupilo do bašty Města: padly hradby Věčné
ho města, kříž se vznášel dále nad zříceninami:
padla říše Sásánovců, mohutná a důstojná" jako
temena Iránu: galeje chalífů přejely kolem ústí
plavé Tibery a po jediném tisíciletí zmizely za
obzorem: umlkl v sloupořadí basilik ohlas prů
vodů, jež vedly ke korunovacím zaalpské císa
ře: a co nyní? Mohou býti rozbořený báně s-v-a—
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topetrské nebo samotných sedm pahorků - kříž
sestoupí zpět do hlubin Říma podzemního, kde
byl tři sta let. A kdyby moře překročilo okrsek
svůj a pohltilo hroby knížat apoštolských - zase
se nalezne archa pro jejich nástupce: a vystou
pivše, pohlédnou na ssutiny hradů a paláců. Jin
de, podle správného postřehu básníkova
s jazykem bohové tu zanikli 
ale o našem obřadu platí verše jiné:
. . . ať slynou boží milosti:
ať zni mu písně chval a Vděků
až za hranice dob a věků,
až za hranice věčnosti! . . .

Dominus vobiscum - Et cum Spiritu tuo! - Co
přeje kněz lidu tímto pozdravem? Zdaž jenom
to, oč se modlí starozákonní žalmista? '„Hospo
dine Bože, sílo spásy mojí, zastiň hlavu mou
v den srážky. Nevydáve-j mne mimo žádost mou
hříšníku: neopouštěj mne: aby se někdy nevy
výšili!“ Nebo mají slo-va ta V Novém zákoně
jiný smysl? Co znamená pro křesťana, že Pán
je s ním? To nám říká Evangelium: „Lačněl
jsem a nakrmili jste mne, žíznil jsem a napojili
jste mne, nah jsem byl... nemocen jsem byl...
v žaláři jsem byl, a navštívili jsme mne; neboť
co jste udělali jednomu z mých bratříčků, mně
jste udělali.“ Tedy Pán je s námi, když hovo—
říme s bídným. Ale lze býti ještě více 5 Pánem..
Aspoň východní liturgie se modlí pravidelně
„za ty, kteří nám dávají almuž-nu“. Tedy Otco—
vé, kteří tento obřad tvořili, předpokládali ne
rozpačitě, že jádro bohoslužebných shromáždě
ní budou tvořívat příjemci almužen. Zajímavý
kousek křesťanské sociologie. - Odpověď obce
na pozdrav mluví o Duchu kněze. Nikoliv o du—
chu, jaký má každý člověk: ani o tom plameni
Ducha svatého, který dostáváme při biřmování:
nýbrž zvláště o Duchu kněžském, o Duchu, „o
vládajícím a oživujícím“ Církev. To jest Duch
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Boží: jak se můžeme modlit, aby Bůh byl sním?
Zapochyboval by o sebevědomí Církve cizi-nec,
který by slyšel tento text neb-ostarobylou litur—
gickou modlitbu za papeže, aby ho Bůh zacho
val ve své svaté službě a utvrdil ve své víře.
Což může papež od víry odpadnout? A což“mů—
že Duch Církve býti oddělen od Boha? To se
nemůže stát: ale také se nemůže stát, aby se
Církev nemodlila za tato. Boží dobrodiní. Neboť
jakýmsi tajemným způsobem Církev má sice
Hlavu všemohoucí, všeobsáhlou, nekonečnou: ale
tato hlava potřebuje přece spolupráce s-véhotě
la, svých údů . . . V této nevystižitelné vzájem—
nosti, tedy mezi Stvořitelem a jeho spolupra
covníky, potvrzuje nás pozdrav při mši.
Pacificare, adunare, custodire et regere . . ..
Modlime se,aby Bůh svou Církev uklidnil, sjed—
notil, ostříhal &ovládal. Oč se ale modlíme, o to
i pracujeme.Vždyť chceme pracovat jen na tom,
co je-Bohu milé, takže Jej -o to smíme prosit:
vždyť cokoli hlásáme k Jeho chvále, to také
chceme míti vším odhodláním, na tom musíme
pracovat vší silou: jinak si věc nelze představit
u členů &údů Církve. Kterou církevní práci te
dy naznačuje tato modlitba? Za prvé - mir u
vnitř viditelné Církve. Jeden křest, jedno Tělo

Páně, jedna víra, jedna viditelná organisace, je
den náměstek Kristův, jedna společná práce:
mohou býti různé její druhy a'způsoby, ale ne
smí býti nesvornosti a nelásky. Když se tak sta
ne, zapůsobí Církev světem. Nejprve shromáždí
všechny křesťany. Jakkoli snad jednotliví pas
týři na tento úkol mohli pozapomenout, nejen
Církev sama, ale ani její odloučené údy nikdy
se nepřestaly modlit „o blahobyt Kristových
Církvi a sjednocení všech“. Církev se tak modlí
každý den: tedy kdo na to nemyslí každý den,
není křesťan. A kdo neopatrnými novotami bo
hosloveckého jazyka,zbytečnými kritikami, své
volnými chválami vlastního svérázu toto odda
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luje, je křesťan na omylu jsoucí. - Než i sjed—

nocená Církev musí působit ještě dál. Bůh nám
přikazuje se modlit, aby ji chránil: přikazuje
nám tedy chránit svou Církev. Smíme a máme
hledět, aby bylo dbáno jejich práv: aby byly
zajištěny světské pomůcky jejího života: aby
bylo umožněno šíření její nauky. Smírme a má
me se k Pánu modlit za své představitele, „aby
jim pomohl a pokořil pod nohy jejich každého
vraha a nepřítele“. To proto, že Církev není
odtažitá škola stoupenců nějaké nauky, tím mé
ně dějinný zjev, i naukou závislý na prostředí,
nýbrž naopak životní zásada, která má pohnout
světem a vést lidstvo nejen ku pravdě, nýbrž

i ke spáse: & proto se modlíme, aby ji Bůh „o—

vládati ráčil po celém okrsku zemském: spolu
s papežem naším a veleknězem naší-m a všemi
pravověrnými a ctiteli víry obecné a apoštolské“.
„A on ví, že pravé je svědectví jeho...“ Oka—
mžik, kdy se při pašiích zpívají tato svědecká
slova Evangelisty, se mi zdá zvláště významný
pro ráz naší víry. Velikonoční svátky mají tolik
společného s jarními svátky všech národů: jsou
v proroctvích a obřadech Bílé soboty tolik svázá
ny se světovými dějinami: všelidská touha po
Spasiteli je tak mocným činitelem dějin, že vel
mi snadno by v těch svátcích někdo viděl čistý
symbol: vznešené znamení obsahu neurčitého.
A na druhé straně, kříž nepřestal být „Židům
pohoršení a pohanům bláznovství“: nauka o sku—
tečném vtělení Předvěčného Slova, putování
Všudypřítomného po určitém známém kousku
země, svazek mezi duchovní milosti a lidskými
slovy a obřady dosud je něco tak úžasného, že
je třeba znovu a znovu říkat:Víme.Viděli jsme.
Vložili jsme prsty. Našli jsme prázdný hrob.
Nemůžeme si pomoci. Je to pravda.
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Dr.Jan Merell:
LIST SV. PAVLA K EFESKÝM
Všichni jsou obmyti krví Kristovou &
povoláni ke spáse (2, 1-22).

I vy jste byli mrtvi skrze své poklesky a hří—
chy. V minulosti jste v nich žili podle ducha
tohoto světa pod vlivem knížete moci ve vzdu
chu, ducha to, který nyní působí v dětech ne—
poslušnosti. Mezi nimi i my všichni jsme kdysi
žili v žádostech svého těla, činili, co žádalo tělo
a (zvrácené) myšlenky, a byli jsme od přiroze—
nosti předmětem hněvu tak jako ostatní.
Avšak Bůh, bohatý v milosrdenství, pro veli
kou lásku svou, kterou nás miloval, i když jsme
byli mrtvi svými přestupky, s Kristem nás spo—
luobživil. Jeho milostí jsme spasení. V Ježíši
Kristu nás spolu (s ním) vzkřísil a posadil na
nebesích. Chtěl ukázat v budoucím věku pře—
nesmírné bohatství své milosti ve své dobrotě
k nám v Kristu Ježíši. Mílostí totiž jste spasení
skrze víru. Není to zásluha vaše, nýbrž dar Boží.
Ne ze skutků, aby se nikdo nechlubil, neboť my
jsme jeho dílem, stvořeni v Kristu Ježíši k dob—
rým skutkům, které Bůh připravil, abychom.
v nich žili.
Pamatujte si proto, že někdy vy, pohané po
dle těla - zvaní „neobřezanými“ od těch, kteří
se nazývají „obřezanými“ rukama na těle - že
jste byli onoho času bez Krista, oddělení od
společenství Izraele, cizinci od úmluv zaslíbení
a lidé bez naděje a bez Boha na tomto světě."
Nyní však vy, kteří jste někdy byli daleko,
v Kristu Ježíši jste se přiblížili v krvi Kristově.
Vždyť on jest pokojem naším. On ze dvou (sku
pin lidí) učinil jednu, a to tím, že zbořil stěnu
ohrady, která byla mezi nimi, zdroj to nepřá—
telství. Obětovav své tělo, zrušil zákon předpisů
s jeho ustanoveními, aby v sobě samém vzdělal
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dva v jednoho nového člověka, zjednávaje pokoj
(mezi nimi).
Skrze kříž smířil s Bohem obojího, v jednom
těle, tím, že usmrtil na něm nepřátelství. A při—
šed zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko
i pokoj těm, kteří jste byli blízko, neboť skrze
něho my obojí v jednom Duchu máme přístup
k Otci.
Proto nejste již cizinci a přistěhovalci, nýbrž
spoluobčané věřících a domácí Boží. Jste vzdě—
láni na základě apoštolů a proroků a Kristus
Ježíš sám je kamenem uhelným. V něm je celá
stavba spolu spojena a roste v chrám svatý
v Pánu. V něm i vy jste spoluzbudováni v pří—
bytek Boží v Duchu.

Druhá kapitola listu je oslavou Krista Vyku
pitele, který smířil lidstvo s Bohem, a to vše
chny bez rozdílu, pohany stejně jako ty, kteří
se hon-osilisvým zvláštním vyvolením od Boha.
Církev, plnost Kristova, není privilegiem jen
jedné skupiny lidí; její brány a proudy milos
ti jsou otevřeny pohanům stejně jako židům.
K těmto dvěma skupinám, věřícím z pohanství
a židovství, obrací se Pavel v následujícím verši.
Pohanští čtenáři listu sami na sobě zakusili
moc a dobrotu Boží při své vlastní kon-versi.
Stylisticky1 i myšlenkově je druhá kapitola
těsně spjata s hlavou první. Tak jako Bůh uká—
zal svou moc na Ježíši Kristu (1, 20), stejně
i čtenáři mají účast na nekonečné milosti Boží.
Vzkříšení Krist-ovo z mrtvých jest vzkříšením
všech, kteří byli mrtvi. Pavel má na mysli smrt
duchovní: I vy jste byli mrtvi skrze své pokles—
ky a hříchy, volá k čtenářům. Ne Duchem Bo
žím, nýbrž duchem světa byli naplnění a místo
Boha byl jejich pánem, který je ovládal, duch
zlý: V minulosti jste v nich žili "podle ducha
tohoto světa pod vlivem knížete moci ve vzdu
1 Předložkou mi ale; - i vy.
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chu. Podle starověkých,2 a zvláště semitskýc-h3
představ zlí duchové se pohybovali mezi nebem
a zemí, svádějíce lidi. Pod vládcem těchto du—
chů byli i čtenáři listu v době svého bloudění
ve tmách, tak jako ještě dosud jsou jim ovlá
dány děti neposlušné. Výrazem děti neposlušné,
podle řeckého textu „děti neposlušnosti“,4 chce
Pavel označiti hlavně pohany, kteří ještě ne—
jsou podrobeni vůli Boží, a ty, kteří svým ži—
votem napodobují zlého ducha.
Vina nebyla pouze u pohanů, byl-a - a to ješ—
tě trestuhodnější - u těch, kterým se dostalo
zvláštního vyvolení a zjevení, totiž u židů. Pa
vel musí s bolestí doznat, že nejednali lépe než
pohané (Ri-m 3, 9, 23), že hřích se jim stal tak
řka druhou přirozeností & oni se tak stali „od
přirozenosti“ předmětem hněvu Božího: Mezi
nimi i my jsme všichni žili v žádostech svého
těla, činili, co žádalo tělo a (zvrácené) myšlen—
ky, a byly jsme od přirozenosti5 předmětem

hněvu tak jako ostatni.
Je dobře si všimnouti každého slova, jež Pa—

vel volí, aby vystihl ubohost duchovní smrti a
2 Viz Philon, De gig. 6; De plantat. 14; De conf. ling.

174.

3 Viz Strack-Billerbeck IV, 515-519.
* Semitismus.
5 Někteří exegeté (Belser, Knabenbauer, Sýkora), _ná

sledujíce svatého Augustina a Tomáše Aq., vykládají
tento verš o prvotním hříchu: Byli jsme od přirozenosti
předmětem hněvu čili předmětem nemilosti Boží, pokud
totiž hned od početí byli jsme stiženi hříchem prvotním
(Sýkora). Souvislost však tomuto výkladu nepřeje. Sv.
Pavel mluví o hněvu Božím k pohanům, který je způso—
ben jejich hříchy osobními. Z téže příčiny i židé se stali
předmětem Božího hněvu. Výrazem „od přirozenosti“
sv. Pavel spíše míní lidskou přirozenost, bez milosti Bo
ží, přirozenou žádostivost, která žene člověka ke hříchu
a ke zlu: K potvrzení dogmatu o prvotním hříchu je
možno tohoto textu použíti nanejvýše jen nepřímo, po
kud totiž tato vrozená náklonnost k hříchu předpokládá
hřích Adamův. Zjevenou pravdu v prvotním hříchu vý
razněji vyjadřují jiné texty Nového zákona, zvláště Rím.
5, 12—21.
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hrůzu nadvlády ducha temnosti. Tím více pak
vynikne apoštolův jásot nad láskou a milosr
denstvím Boha Otce, který V Ježíši Kristu po
zvedl svět až ke svému trůnu.
Když Bůh lidskou přirozenost svého jedno
rozeného Syna vyzdvihl z výše smrti k životu
věčnému, poz-dvihltím celé lidské pokolení. Otco
va láska k nám přemohla otroctví sa't-anovo,níz
kost hříchu a moc smrti: Avšak Bůh bohatý
v milosrdenství pro velikou lásku svou, kterou
nás miloval, i když jsme byli mrtvi svými pře
stupky, s Kristem nás spoluobžívil.
A toto všecko se stalo bez našich zásluh, z čis
té Boží lásky k nám. Pavlova vděčnost za tuto
lásku se mimoděk projevuje i ve slohu další
věty. Apoštol opět mění způsob svého živého
vyjadřování, již nemluví v první osobě množ
ného čísla, nýbrž obrací se přímo k čtenářů-m,
jako by chtěl u nich vyvolat pocit vděčnosti
k Bohu: Jeho Mitastí jste spasení!
Pro své mystické spojeni s Kristem žije křes
ťan v Kristu a v něm bude žíti a bude oslaven:
V Ježíši Kristu nás spolu (s ním) vzkřísil a po

sadil na nebesích. Jeho triumf v nebesích je
naše naděje, jak praví výstižně na příklad sv.
Augustin: „Ačkoliv naše tělo tam ještě není, je
tam však již naše naděje.“6
Toto nevyčerpatelné bohatství Boží lásky je
důkazem nes-mírné moci Boha Otce: Chtěl uká
zat v budoucím věku přenesmírné bohatství
své milosti ve své dobrotě k nám v Kristu Je

žíši. Ze souvislosti možno usuzovati, že „budou—
cím věkem“ sv. Pavel míní věčnost, kde bude

vyvoleným cele odhalen bohatý poklad milosti
Boží, podle slov Pavlových: „Myslím totiž, že
utrpení pozemská nejsou ničím proti budoucí
slávě, která se zjeví na nás“ (Rím 8, 18). To se
však stane vždy v Ježíši Kristu, který! jest stře
6 De agone Christiano, 2.6 (PL 40, 305).
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.dem světového dění a jehož Bůh v jeho lidské
přirozenosti-vyvyšuje k božské moci a velikosti.
Dvojí prvek spolupůsobí V naší spáse, milost
se strany Boží a vim se strany naší: Milosti Bo
ži totiž jste spaseni skrze viru.

Jak milost, tak víra jsou daremBožím. Pavel
znovu tento charakter naší spásy připomíná:
Neni to zásluha vaše, nýbrž dar Boži. Naše spá—
sa není pouze odměna za naše skutky, nýbrž
záleží na milosrdenství Božím. Proto nikdo ne—

má práva se chlubit svými skutky: Ne ze skut
ků, aby se nikdo nechlubil.7
Tak jako v řádě přirozeném naším Stvořite—
lem jest Bůh, a .ne my sami, podobně i v řádě
nadpřirozeném jsme jeho dilem stvořeni k no—
vému životu v Kristu J ežiši. V tomto novém ži
votě a ve spojení s Kristem se teprve dobrým
skutkům věřících dostává pravé ceny před Bo—
hem. I k nim se dostává věřícím milostí od Bo—
ha, aby je mohli konati. Myšlenku, kterou zde
hluboce dogmaticky podloženou pouze nazna
čuje, rozvádí apoštol ještě později v morální
části listu.
V následujícím verši (11—22)se svatý Pavel
obrací k pohanům, u nichž se zvláště ukázala
velikost a vznešenost Božího milosrdenství a
lásky.
Myšlenkový postup tohoto odstavce odpoví—
dá předešlému. Jako v předcházejících verších
apoštol nejdříve vylíčil stav před vykoupením
(1—3) a pak působení Božího omilostnění (4 až
10), tak i zde nejdříve líčí ubohý stav pohanů
před křtem, kdy byli bez Boha a bez naděje
(11—12), a pak stav přítomný,- stav dober a
milostí Božích (13—22).
Pavel zde mluví jako apoštol národů, pro

něhož nenírozdílů mezi židem a pohanem, pro
tože pohané mají stejné právo na Boží milosti
a na spásu jako ti, kteří se považovali za vyvo
7 Srovn. Rím. 11, 6.
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lence Boží a s opovržlivým pohledem pohlíželi
na ty, kteří nepatřili k jejich společenství. Židé
je posměšně nazývali „.neobřezanými“, což se
rovnal-o pojmu nečistý. J ejich ubohost však ne
byla v nedostatku tohoto vnějšího znamení, pro—
tože toto bylo skutečně velmi často pouhým
znamením, a nikoliv obřízkou pravou, obřízkou
srdce (Rím. 2—28); jejich ubohost byla v tom,
že byli bez Krista, bez Boha a lidmi bez naděje
v tomto světě. Byli bez naděje na Vykupitele,
protože byli cizinci od úmluv zaslíbení, jež byly
dány již prarodičům a v úmluvě Boží již Abra—
hamovi.
Veliký čin, který i pohanů-m zajistil věčné
dědictví, byla Kristova smrt na kříži. Tou byl
usmířen celý svět s Bohem. I ti, kteří někdy byli
daleko od Boha, v Kristu Ježíši se přiblížili k Bo—
hu, jeho zaslíbení &milostem. Krev Kristova to
byla, která způsobila tuto změnu.
Kterak se tato změna stala, popisuje apoštol
v následujících verších, kde líčí mesiášské dílo
Kristovo. Podstatným rysem mesiášského díla
Kristova jest mír. On usmířil jednotlivé náro
dy navzájem a celé lidstvo s Bohem. Pavel má
opět na mysli zvláště národ, z něhož sám vyšel,
a okolní svět. Dove-de otevřeně a bez bázně říci
pravdu, i když je nerada slyšena a třeba uráží
ješitnost těch, kteří se považovali za jedině vy
volené a zbudovali kolem sebe přehrady a ohra
dy od ostatního světa, kterým pohrdali. Původ—
ně toto oddělení národa, věřícího v jednoho Bo—
ha, bylo v Božím plánu. Mělo zabránit, aby po
hanství a modloslužba tuto víru nep-orušily; ale
během doby se z tohoto oddělení vyvinula ne
návist a pohrdání těmi, kteří nebyli vyvoleným
národem. Dokladem strohosti tohoto oddělení
židů od pohanů je na příklad nápis, který byl
roku 1871 objeven v místech jerusalemského
chrámu a v němž se hrozí trestem smrti poha-e
nům, kteří by vstoupili do chrámové části, vy—
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hražené- židům.8 Rabíni přimo vychovávali lid
v nenávisti k cizincům. V talmudu nalezneme
toho spoustu příkladů. Tak zakazovali pomoc po—
hanské rodičce (Aboda z. 2, 1), vrácení nalezené
věci (Sandh. 76 a.), vysvobození pohana zasy—
paného v sobotu v troskách domu (Joma 8, 4)
a j.9 Toto nepřátelství židů k cizincům bylo
dobře znám-o antickým spisovatelům, kteří je
nejednou pranýřují, jako na příklad Tacit, kte—
rý praví o židech, že „ke všem cizincům mají
nepřátelské smýšlení“ (Hist. 5, 5).10
Odstraněním zákonů a předpisů, jež byly ko—
řenem tohoto nepřátelství, přinesl Kristus lid—
stvu mír a ze dvou skupin lidí učinil jednu.
Kristovou smrtí pozbyl platnosti mojžíšský zá
kon se svými obřady, jež byly pouze náznakem
věcí budoucích, a lidstvo se sjednotilo V mys
tickém těle Krist-ově, v Církvi: Obětovav své
tělo zrušil zákon předpisů s jeho ustanoveními.,
aby v sobě samém vzdělal dva v jednoho no
.vého člověka, zjednávaje pokoj (mezi nimi).
Nástrojem, skrze který Kris-tus smířil s Bo
hem obojího člověka v jednom těle, byl jeho
svatý kříž. Touž myšlenku vyjádřil apoštol v lis
tě ke K-oloským, kde napsal, že Kristus smazal
dlužní úpis, který proti nám svědčil vzhledem
k přestoupeným zákonům; zrušil jej, přibiv jej
na kříž (Kol. 2, 14). Totéž předpověděl sám Pán
řka: „Já, budu—li povýšen od země, potáhnu
všecko k sobě“ (Jan 12, 32).
Kristus svým kázáním a skrze své apoštoly
“ Nápis objevil Clermon-Ganneau a byl uveřejněn r.
1872 v Revue Archéologique (XXIII, str. 214 násl.). Je
možné, že apoštol „právěna tuto přehradu činí narážku
(sr. Sk. ap. 21, 28).

9Více viz ve studii P. J. Bonsirvena, Le Judaisme pa

les-tinien I, 99-110.

1“Více dokladů viz Th. Reinach, Textes d'auteurs
grecs et romains relatifs au Judaisme. O tom, jak ne
přátelsky a pohrdlivě pohlíželi židé na pohany, svědčí
apoštol v listě k Římanům (2, 17 násl.), kde tuto židov
skou povýšenost _nemilosr.dněpranýřuje.
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zvěstovat pokoj těm, kteří byli daleko, to jest
pohanům, i těm, kteří byli blízko, totiž národu
vyvolenému, a skrze něho obojí v jednom Du
chu mají přístup k Otci.
Velikost Kristova díla je v tom, že i pohané
se stali údy Božího lidu. V následujících ver
ších se Pavel obr-aci přímo k pohanům a s ra
dostí jim zvěstuje: nejste již cizinci a přistěho
valci, nýbrž spoluobčané věřících a_domácí Bo—
ží. I oni -—dříve tak pohrdam' - patří k velké

rodině, jejíž hlavou je Bůh Otec. Nejsou snad
křesťany jen druhého řádu, nýbrž jsou vzdě
láni na základě apoštolů a proroků a Kristus
J ežíš sám je kamenem úhelným. Kristus není
pouze úhelným kamenem této budovy, nýbrž
i životní silou, a jí jsou naplnění i křesťané.
Církev není jenom krásnou budovou, ale i bu
dovou rostoucí. V něm je celá budova spolu
spojena a roste v chrám svatý v Pánu. V něm
i věřící, kteří vyšli z pohanství, jsou spoluzbu
dováni ?) příbytek Boží v Duchu. Mystickým
spojením s Kristem i oni se stali příbytkem,
v němž se Bohu zalíbilo. Duch sv. se svými
milostmi to je, který z každého křesťana činí
chrám Boží.
P. Ant. Čala O.P.:

LITURGIE SVÁTOSTI NEMOCNÝCH1
Liturgie svátosti nemocných prošla během
staletí mnohými změnami. Podstatné rysy však
zůstaly vždycky stejné. Změny se týkaly jen
podružných obřadů. Abychom lépe pochopili
1 Literatura:Heimbucher M.: Die heilige

Olung.

Regensbrug 1888.— Puller— : The Anoin—

ting of the Sick in Scripture

and Tra—

dition. London1904.—Kern J.: De sacramento

extremae unctionis tractatus dogmati
c u s. Regensburg 1907.
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nynější liturgii svátosti nemocných, Všimněme
'si napřed její dřívější liturgie.
I. Dřívější liturgie svátosti nemocných.
1. Původní obřad.

Evangelium sv. Marka vypravuje, že apošto
lové, které Kristu-s poslal do Galileje, „mazali
olejem mnoho nemocných a uzdravovali je“.2
Bez pochyby tak činili podle příkladu nebo ná—
vodu svěho Mistra. Proto v tomto textu je tře
ba vidě-t —jak prohlašuje sněm tridentský3' 
svátost nemocných.
Církev však prohlašuje, že sv. Jakub ve svém
listě tuto svátost doporučuje věřícím a vyhla
šuje ji těmito slovy: „Je—liněkdo z vás nemo
cen, povolej k sobě kněží Církve, a ti ať se
modlí nad ním, mažíce ho olejem ve jménu Pá—
ně, a modlitba víry uzdraví nemocného, a po
lehčí mu Pán, a je-li v hříších, bud-ou mu od—
puštěny.“4
Tato slova sv. Jakuba naznačují jen zhruba
hlavní rysy původního obřadu svátosti nemoc—
ných. Je tu mazání olejem; olejem je mazán
těžce nemocný, který už sám nemůže přijíti
do chrámu, a proto si dá zavolat kněze do do—
mu. Mazání se má konat ve jménu Páně a má
býti provázeno modlitbou. Je tu naznačen také
dvojí účinek tohoto mazání: uzdravení těla a
odpuštění hříchů. Ale mnoho ještě zůstává ne
vymezeno, zvláště není tu určena žádná for
m-ule modlitby, která má provázet pomazání.
Obřady svátosti nemocných se ustálí teprve po
několika staletích, po dlouhém vývoji.
Jméno samo zůstává dlouhonevymezeno. V zá
padní Církvi se tato svátost dříve nazývala po—
žehnaný olej, nebo svatý olej, nebo svátost sva
2 Mar. 6, 13.
3 Sess. 14, cap. 1.
4 Jak. 5, 14—15.
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tého pomazání; teprve později, až od 12. století,
je nazývána svátostí posledního pomazání. Je
to nyní také úřední název této svátosti, ne pro
to, aby se tím ospravedlnil zlozvyk, odkládati
přijetí této svátosti až do posledního dechu, a
pověra, že po přijetí této svátosti není už na
děje na uzdravení, nýbrž proto, aby se rozlišila
od jiných pomazání. Benedikt XIV. výrazně
vyjadřuje tento předsudek naší doby: „V této
naší době . . . nepřítel lidského pokolení většinou
prostým a nevědomým lidem vnukl to smýš
lení, aby věřili, že s tím, kdo byl pomazán sva—
tým olejem, jest už konec a že mu zbývá je
nom hrob; tím se stává, že se pak bojí svatého
pomazání jako samé smrti.“5
2. Prakse prvních století.
V jižních zemích a na východě bylo užívání
oleje vel-mi rozšířeno. Léčily se jím rány a jis—

té nemoci. Křesťané prvních století se v tomto
ohledu nelišili od ostatních, používali talkévoleje
jako léku proti tělesným nemocem. Aby si za
jistili Boží požehnání pro ty, které chtěli uzdra
vit, používali raději oleje z lamp, zavěšených
před obrazy svatých nebo před hrobem mučed
níků. Biskupové sami světili olej k tomuto úče
lu a nabádali věřící, aby ho hojně používali. To
bylo zvykem —jak dosvědčuje sv. Beda - ještě
v 8. století. Proto ve spisech prvních století je
těžko rozlišit, které teksty se vztahují na po
mazání svátostné a které na pomazání nesvá
tostné.
Až do 5. století máme jen tři či čtyři jasné
teksty, vztahující se na pomazání nemocných.
Jeden je z kánonu sv. Hypolita (před 4. stol.);
praví se tam, že představený kněží, t. j. biskup,
doprovázen jáhnem, jde navštívit nemocné, a
že nem-ocni se uzdravují ze své nemoci, když
se biskup nad nimi modlí“ Jiný tekst je u bis
5 De Syn. Dioec., VIII, c. 7, 2.
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kupa Serapiona (ze 4. stol.) v jeho Euchologu;
je to jakási „modlitba nad olejem nemoc-ných“;
ten, kdo světí tento olej, prosí Boha, aby uzdra—
vil zároveň tělo i duši nemocného. Také Orige
nes a sv. Jan Zlatoústý dosti silně zdůrazňují
toto uzdravení duše při pomazání svatým ole
jem. Ale nikde se dosud nemluví o obřadu to
hoto svatého pomazání.
Teprve z počátku 5. století máme podrobnější
popis obřadů této svátostí. Papež Innocenc I.,
na dotaz biskupa Decentia, praví, že látkou této
svátosti je olej, posvěcený od biskupa; že tuto
svátost mohou přijmouti jen nemocní, jimž ne—
jsou odepřeny jiné svátosti; a přisluhovatelem
této svátosti je kněz.
Od 5. do 8. století je více podrobnějších do
kladů. Stará liturgie mozarabská popisuje ob
řad svátosti nemocných takto: Když přijde kněz
k nemocnému, učiní mu na hlavě znamení kří
že posvěceným olejem a říká při tom: „Ve jmé
nu Otce i Syna i Ducha svatého, jenž kraluje
na věky věkův.“ (Toto je vůbec nejstarší zná—
má formule svátostí nemocných). Pak přijdou
tři a-ntífony, vztahující se na uzdravení těl-a
i duše, potom dlouhá a krásná modlitba téhož
obsahu a nakonec požehnání.

3. Prakse pozdějších století.
Od 9. století máme už dosti podrobných zpráv
o obřadech svátosti nemocných. I když se v jed
notlivostech liší, přece hlavní části jsou všude
stejné, totiž žehnání světnice, v níž leží nemoc
ný, zpověď, svátostné pomazání, park sv. přijí
mání a nakonec slavnostní požehnání.
Obřad žehnání světnice nemocného býval ve
středověku slavnostní. Kněz vstoupil dovnitř se
slovy: „Pokoj domu tomuto, pokoj přicházejí—
cím, pokoj vycházejícím,“ a přitom svěcenou
vodou pokropil vchod jednou až třikrát ve for
mě kříže. Mnohde byl po vykropení celý při
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bytek i vykouřen kadidlem. Po Vykropení, při
němž se kněz obyčejně modlil žalm Miserere,
následovalo několik krásných modliteb, V nichž
prosil Boha, aby hojností svého dobra zahrnul
příbytek i všechny V něm přebývající a odvrá—
til od nich všechno zlo.
Po žehnání světnice musel kněz připraviti
nemocného na přijetí svátosti pokání a posled
ního pomazání.
Sv. zpověď začala otázkami, o nichž jsme mlu—
vili při svátosti pokání, nebo často též odříká—
vánim Otčenáše a Věřím. Když nemocný nebyl
schopen zpovídati se, měl býti přiveden aspoň
k tomu, aby nějakým způsobem projeVil lítost.
Se zpovědí bývalo obyčejně spojeno odříkávání
sedmi žalmů kajících a litanie ke všem svatým,
V němž byly vkládány zvláštní prosby za zdra
ví a různé milosti pro nemocného. Po litaniích
následovala řada modliteb, jejichž obsahem by
la prosba za uzdravení a zvláště odpuštění hří
chů. Svátost pokání bývala obyčejně spojena se
známým smířenim.
Potom následovalo svátostné pomazání. V tom
to ohledu byla velká různost. Nebyla stejná
pra-kse vzhledem k místům, jež měla býti po.—

mazána svatým olejem. Celkem bývala poma
zána skoro Všechna význačnější místa a vše
chny údy: hlava, čelo, skráně, oční Víčka, uši,
nos, lopatky, prsa, záda, nohy, kolena, lýtka,
chodidla, ruce a „všechna ona místa, kde byla
Větší bolest“. Mazalo se tedy důkladně. - Růz
nost byla také v tom, že svátost nemocných
udělovalo obyčejně více kněží, až sedm (počet
7 se udržel při udělování této svátostí v církvi
východní). Tato prakse byla odůvodňována slo
vy sv. Jakuba: „Stůně-li někdo z vás, povolej
k “sobě kněží Církve.“6 : Velká různost byla
také ve svátostné formě. Někdy to byla forma
deprekatívní, jako prosba; na př. při pomazání
“ Jak. 5, 14.
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uší: „Ucho své dobrotivosti nakloň k našim
prosbám, nejmilostivější Bože, a cokoli škod
livého tento služebník tvůj připustil k smyslům
uší, pomazáním tohoto oleje ať je zhl-azeno, aby
se potom více radoval ze slov života a z tvých
přikázání, a zasloužil chvály z-a poslouchání
těchže uší.“7 Někdy to byla forma optativní,
jako přání, na př.: „To-to pomazání znamením
svatého kříže a posvěceným olejem a darem
Ducha svatého nechť je ti ke zdraví.“8 Nejstar
ší forma, která je nám známa, patří mezi formy
indikativní: „Maži tě posvěceným olejem ve
jménu Trojice, abys byl uzdraven na věky Vě—
kův.“9 Někdy se užívalo též formy imperativní;
na př.: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svaté—
ho, kralujícího na věky věkův: Přijmi zdraví
těla a odpuštění všech svých hříchů.“10 Vše—

chnu tuto různost odstranil teprve sněm trí—
dentský vydáním oficielního římského ritálu
(1614). Naše nynější jedině platná forma indi
kativní (resp. optativní) byla známa už v 10.
století.
Po udělení svátostného pomažání podal kněz
nemocněmu Tělo Páně.
Na konec celého obřadu bylo udělováno - po
kud víme už od 10. století- slavné požehnání.
Často bývalo provázeno touto modlitbou: „Pán
Ježíš Kristus nechť je u tebe, aby tě hájil.
Nechť je v tobě, aby tě sílil. Nechť je kolem
tebe, aby tě zachoval. Nechť je před tebou, aby
tě vedl. Nechť je za tebou, aby tě chránil.
Nechť je nad tebou, aby tě žehnal.“11
Z uvedeného je patrné, že obřad svátostného

7 Martěne:

tibus, I, 875.

De antiquis

ecclesiae

ri—

8 B in t e r i n : Die vorzůglichsten Denkwůrdigkeiten
der christkatholischen Kirche VI, 3. Teil, 339.

9 Warren:

The Liturgy and Ritual of the Celtic

Church, 168.
1“Martěne,
ur. d. “I, 890. ——
“ Tamtéž I, 855.
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pomazání nemocných býval dosti dlouhý. Ne
mocný, který byl v posledních okamžicích, ne
byl by vydržel celý ten dlouhý obřad; tím mé
ně by býl vydržel svátostné pomazání, opako
vané se všemi obřady po sedm dní po sobě
jdoucích, jak bylo zvykem V některých diecé—
sich. Tím se jenom potvrzuje, co už bylo dříve
řečeno, že totiž svátost pomazání nemocných se
neodklá—dalaaž na poslední okamžik života.
(Pokračování)

ŽIVOT
MIMOŘÁDNÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

Nemyslím, že by tento Výraz byl správný. Již proto
ne, že lehko svádí k podceňování celé řady úkolů, které
žádají jak zachytiti skupiny, druhy lidí, žijícíve farní
obci. Volá se .právem .po tom, aby opět ožila myšlenka
základní jednoty církevní stavby - farnost. To je zá
kladní buňka. V této buňce jsou lidi různých potřeb, či
lépe zase řečeno, potřeb různého přemáhání jejich
zvláštních překážek a těžkostí. Farnost má obecný lid,
dělnictvo, mládež, studenstvo, inteligenci. Stačí odkázat
nedělní sermo, a vykonati bohoslužby a odúřadovat
úřední hodiny? Někdy někomu to stačívalo, ale duším
rozhodně ne. Odbývalo se to obyčejně slovy, že je nej
prve třeba zajistití řádnou pastoraci a pak teprve, že je
možno myslit na pastoraci mimořádnou. To slovo mi
mořádné mělo příchuť zbytečného, luxusního. Tedy: Až
co na toto mimořádné zbude. A tak se nám odcizilo
dělnictva, studenstvo, inteligence, mládež. Jsem pevně
přesvědčen, že tímto neblahým rozdělováním v teorii a
v praxi se zavinilo mnoho, přemnoho. -Ne že by se
mělo jinak kázat dělníkům a jinak studentům a jinak
„lidu“. Ale chci tím říci to, že dobrý pastýř šel za jedi
nou ztracenou ovečkou a nechal doma oněch devadesát
devět oveček hodných. My ale kolikrát to děláme na
opak. Pipláme se s tou jednou hodnou, češeme ji, krmí
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me ji, stále jí kážeme. Ovečka je již zpovykaná, namlsa
ná a ne již jedna, ale devadesát devět je jich dnes na
poušti zbloudilých, ale - to je mimořádná pastorace a
na tu - až co zbude po té pastoraci řádné.
Tedy, není mimořádné pastorace. To je jen záminka
k výmluvě a k zanedbávání. Je třeba spíše mluviti o
pastoraci specialisované. Každý stav má své těžkosti, ji
nak je od Krista odváděn. Jiné má nepřátele svého spa
sení, jinak se k němu přibližují vlci hltaví. Má také
jinak nařízený sluch na jiná slova, jiné obrazy a jiná
podobenství. Velká moudrost a láska byla ve vyučování
Božského Spasitele, že pro prosté lidi vybral podoben
ství'z jejich života, z polí, rybářského života, z denního
všedního života. Tak každý stav, který potřebuje oné
specielní a specialisované pastorace, má jinou svou řeč,
řekl bych, do které je třeba mu přeložiti slovo Boží,
jediné, věčné, nezměnitelné slovo Boží.
Když .se zanedbává řádná pastorace, přichází pak k
faktu, že se této zanedbávané práce ujímají jiní lidé,
dobrovolníci, někdy i diletanti, že se tím ústřední pasto
raci odnímají lidé, síly, souvislost pastorační, přehled.
Přece ale měla by rozhodně pastorace býti soustředěna,
sjednocena. Přirozený střed takové pastorace je ten, jenž
je opravdu pastor, pastýř, ten, jemuž jsou Církví ony
ovečky přímo svěřeny. Když ale není této specialisované
pastorace, musí se jí ujmouti ti, kteří mají schopnosti,
možnosti. Ovšem tito si ještě mají vyžádati poslání,
schválení a hledatí pokud je to jen možné styk s ofici
elní pastoraci, teprve až ta neprojeví o to zájmu, pak
možno jednati podle jiných směrnic. Škoda, že v našem
náboženském životě je tolik toho, čemu říkám svobodné
kozáctvo. Tolik lidí na všech stranách vypomáhá. Jak
rozumí a jak dovede. Zakázat tuto výpomoc na vlastní
pěst? Pak by se na mnoha místech asi nedělo vůbec nic.
Potom je třeba pro ty, kteří se ujímají specielní pasto
race hodně pokory, taktu, aby nekompromitovali spoluf
-bratra. Rozhodně je nepřípustné, aby takový horlivec
vykládal o svých bratrech, anebo i o církevní autoritě,
že nekoná svých povinností, aby kritisoval veřejně své
bratry. To zavání husovstvím, které vyrůstá snižová
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ním bratří. Také není přípustné takto vystupovat po
hostinně, kde se ona práce již dobře a řádně koná.
Mnohé řády byly prostě proto založeny, aby usku
tečnily zanedbávanou s-pecialisovanou pastoraci, nebo
aby ji doplnily či podepřely. Nové a nové řády a kon
gregace postupují za novými Speciálními pastoračními
potřebami. Jestliže zúžují své poslání na metody a pro
středky, kterých se používalo jen Vdobě jejich založení,
a nepřiberou do svého zorného pole činnosti i nové po
třeby a nové methody, povstávají řády nové. Praktičtěj
ší by bylo, kdyby ony staré řády a kongregace použily
svých zkušeností a podchytily novou dobu obnovenými
doplněnými prostředky a starými zkušenostmi. Zde pla
tí prostě dummodo annuntietur Christus, jen když se
lidem dostane Krista. Nesmí nám býti lhostejné, že tolik
lidí s tolika bolestmi a otázkami se smutně potácí &neví
si rady ani se sebou a ani se svým životem. Míti Krista
a neuměti jej přiblížit lidem při nabízení pomoci, vždy
cky nabízené pomoci Milosti, je neodpustitelné. Z rukou
tvých požádám jednou duše jejich. - Braito.
ZIVOTY SVATÝCH

Tolikrát jsme si už naříkali na tomto místě na bídně
psané životopisy svatých a na skreslování křesťanské
svatosti. Jestliže se kdo vyzná trochu V matematice ne—
bo historii, neznamená to, že má již právo pouštět se do“
psaní životů svatých. Je-li kde třeba odborného vzdě
lání a při tom velké lásky k Věci, je to jistě v oboru
hagiografie. Jinak se nám představují svatí stále jako
postavy z jiného světa, jako postavy odlidštěné, které
se už takovými narodily nebo je takovými učinila
v okamžiku jejich obrácení milost Boží bez jejich práce
a námahy, bez jejich celoživotního úsilí.
K psaní životů svatých nestačí shledat si historický
materiál a složit jej dohromady nebo naučit .se cizí řeči
a překládat z jiného jazyka špatně “napsaný život svět
ce. Tím způsobem se sice nmoží knihy a články o sva
tých, ale nemnož' se znalost svatých; roste nesprávné
chápání svatých a křesťanské svatosti, ale neroste tou
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ha následovat svaté. Představíme-li někomu světce jako
bytost neživou, bezkrevnou, jako krásně natřenou sochu
nebo jako cosi božského, co bylo takovým od svého pří—

chodu na svět, sotva získáme pro něho sympatie. A
jestliže přece si někdo takového světce zamiluje, pak
jen proto, že pomáhá k nalezení ztracených věcí, odhání
horečky, nemoci dobytka, chrání lidské příbytky & je
jinak člověku užitečný. Takový světec je spíše jakousi
modlou, talismanem, než bratrem V Kristu, význačným
členem Kristovy rodiny, jehož život, podobný našemu,
je nám Světlem a vzorem.
K psaní životů svatých se vyžaduje mnoho a kdo ne
má nutných předpokladů, prospěje čtenářům mnohem
více, nechá-li zrezavět své pero, než když je uvádí v
omyl svými vlastními nevědomostmi a nejasnostmi
v ohledu hagiografie. Svatí byli lidé, s lidským tělem
a s lidskou duší, s lidskými bědami a s lidskými sla
bostmi. Proto musí znát člověka, rozumět jeho duši,
chápat jeho vzestupy a jeho pády, zkrátka musí roz
umět lidské psychologii, kdo .se chce odvážit psát život
světce. To je první požadavek. Bez znalosti lidské duše
a všech jejích projevů, schopností a možností rozpětí,
bez znalosti jejích stavů, akrisí a bojů lze sice psát ži
voty svatý-ch, ale jen špatné a dokonale nepravdivé.
Světec je člověk a -.tojedna jeho tvář. Proto se vyžaduje
k jeho pochopení znalost lidské duše. Světec je však
člověk, žijící ve sféře nadpřirozené milosti, tedy v říši
božského, a to je jeho druhá tvá-ř, která .si vynucuje
druhý požadavek na tom, kdo mu chce rozumět, totiž
znalost křesťanské svatosti. Nemá—likdo tohoto předpo
kladu, může snad pochopit tu neb onu lidskou stránku
světce, nepochopí však jeho stránku božskou. A proto—
že u světce přirozeno a nadpřirozeno tvoří jeden ne
rozlučný celek, bylo by takové pochopení nutně ne
úplně, jednostranné a následkem toho nepravdivé. Křes
ťanská svatost má své zákony, má své stupně, má své
cesty. Ty musí nutně znát, kdo chce mluvit o životě
světcově. Jinak .se stane, že ho bude vykládat po svém,
podle svých subjektivních názorů, které nikterak ne—
odpoVídaji skutečnosti.
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Křesťanská svatost je rajský květ, zasazený do půdy
této země. Chce—Ali
kdo pochopit světce, musí proto s na

prostou nutností znát nejen původ tohoto květu, jeho
povahu, nýbrž i půdu, ve které vyrostl. Každý člověk
je individuum s tolika osobitými vlastnostmi, sklony,
boji, porážkami a vítězstvími. Proto každý může být po
droben zvláštnímu studiu a nelze měřit všem stejně,
nelze oceňovat všechny podle stejného měřítka. To je
řeba mít na mysli i u světců. Tím, že se sjednocují co
nejúžeji s Bohem, nepřestávají být vyhraněnými osob
nostmi, &proto je třeba každého podrobit zcela zvláštní
mu studiu na základě psychologie lidské a zásad křes
ťanské svatosti. Jen touto cestou dospěje hagiograf k ná—
ležitému pochopení jednotlivých zjevů v životě světco
vě a ke správnému hodnocení celého jejich komplexu.
Psát životy světců je jistě věc vážná a odpovědná a
nesmí si myslet každý, kdo přečetl dvě či tři legendy
svatých a nadchl se pro některého světce, že je povolán,
aby byl ha-giografem. Myslím si tak kolikrát, když čtu
různé nepodařené pokusy o napsání životopisu svatých,
že by ten či onen pisatel velmi prospěl křesťanskému
lidu, kdyby se držel staré osvědčené zásady: Ševče drž
se kopyta, a kdyby mlčel. —R. Dacík.

PRACOVNA
PROČ NESLYŠÍ NĚKDO BOZÍHO HLASU

Někdo má zálibu v krásných, třeba zbožných myš
lenkách, ale hlavně ve svých myšlenkách. Pokud má
krásné myšlenky, pokud Se v nich může probírati jako
na harfě, pokud tedy zní jeho duše jako zladěná harfa,
zdá se mu, že je to s ním dobré, že je'plný Boha, protože
je plný krásných myšlenek.
Jiný má zase zálibu ve svých pravidlech, ve své cestě,
ve svých metodách. Celý svůj život si pěkně uspořádal,
seřídil, urovnal. Když jde ve svém duchovním životě tou
to cestou, spolehlivou, vyzkoušenou, jemu se libící cestou,
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také se mu zdá, že je na Boží cestě, že je s ním Bůh a že
proto může býti klidný. Tak se jeden zamiluje do svých
myšlenek, druhý do svého pořádku, třetí do své metody.
Jiný zase se opijí sladkostí citů k Bohu a ke svatým vě—
cem. Pokud se mu těmito city hemží srdce, domnívá se,
že je plný Boha, že prožívá svatou Boží přítomnost.
Ale toto vše ještě není Bůh ani jeho jistota. Bůh chce,
aby člověk spočinul ještě v něčem jiném, aby v ničem
nenalézal spočinutí & svého středu než a jedině v něm
samém. Ne myšlenky o Bohu, nýbrž Bůh sám, ne cesta
k němu, nýbrž přítomnost jeho, ne city, nýbrž odevzda
nost & oddanost naprostá je naším cílem duchovního
snažení, aby totiž Bůh byl všechno ve všem. Člověk mu
si se totiž tak otevříti Bohu, aby přijal všechno od něho,
třeba i temnotu, kdy ani myšlenka krásná mu nezasvit
ne, jen Boha, kdy oddělí Bůh sebe, ducha od všeho lid
ského, aby člověk nespočíval v ničem stvořeném jako
ve stvořeném, nýbrž ve strašné jistotě o nedostatečnosti
veškerého pozemského vyjádření Boží Přítomností, aby
letěl tragicky ke dnu prázdnoty všech stvořených stop
a obrazů a tam teprve našel druhou jistotu, že Bůh je
nesmírně více než toto všechno.
Důvod, proč někdo neslyší hlasu Božího a proč nikam
nedojde, ač dělá tolik duchovních kroků je právě ten,
že příliš počítají sami se sebou, že spoléhají tolik na sebe,
že nenechávají Boha samého působiti v duši. Proto jsou
také tak neklidní při svých poklescích. Kdo je opravdu
odevzdán Bohu, ani svými chybami se “nedá odstrašiti a
zneklidniti. Malomyslní jenom ten, kdo by rád sebe vi
děl dokonalého, kdo hledá svou lásku k Bohu, ne pro
Boha, nýbrž pro sebe, že se to jemu tak líbí, že chce být
svatým pro sebe. Pak se stydí za hřích, ne že je uráž—
kou Boží, nýbrž protože se pokládal za tak dokonalého
a nyní vidí se svrženého s výše své vznešenosti.
Kdo je úplně odevzdaný a oddaný Bohu, nedá se zlo
miti ani svými hříchy. Zvedne se a třeba se připlazí zra
něn ke svému Bohu a volá v důvěře k Pánu, aby si ho
sám zvedl, protože ví, co dovede sám ze sebe, bez Boha.
Takového člověka si Bůh pak sám povynáší k sobě, jistě
výše si pak člověka vynese, než by mohl vystoupiti člo—
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věk sám, spoléhající na své myšlenky krásné, na své city
nábožné, na své cesty osvědčené. - Braito.

NECEKEJPRILIS on LIDI
Když přepadne některé lidi duchovní egyptská tma,
rozbíhají se na všechny strany. Slepě, protože nevidí ve
tmě, chytají se všech možných plášťů nejrůznějších du—
chovních otců, chytají se všemožných rukou.
Přichycují se jich tak, jakoby u nich hledali útočiště a
vysvobození z této hry. Zběhaji celý svět, "všechny vy
hlášené kazatele, zkušené zpovědníky, hluboké duchov
ní vedoucí, někdy obíhají jeho soupoutnice duchovní
hvězdy, ale světla se nedoberou. Hleda-jí je u lidí, kteří
je nemají, protože Světlem, jediným světlem je Bůh.
On chce k tobě mluviti. On tě musí vyvésti z temnot.
I když používá lidí, používá jich jako nástrojů. Nástro-r
jů, kterými On působí. Jeho hledej nejprve ve svém ni
tru, jemu naslouchej . Bohu otevři svou duši, jeho pros
o světlo a jim se nech nejprve vésti. Nesmíš takřka ani
člověka vnímati v tom, který tě vede. Pak je to dobře,
jinak slepý povede slepého a oba do jámy padnou!
Nevybíhej ustavičně z domu své duše za lidmi, třeba
Božími, spíše se stul u Boha. Pak tě Bůh naučí i jak ho
vidět a slyšet v těch, kterými chce k tobě sám mluviti.
Braito.
MRAVNÍ VÝZNAM CTI

Základní potřebou člověka, jež nechybí ani nejopuš—
těnějšímu &nejubožšímu, jest potřeba cti: bez ní by ne
mohl žíti. Ve své Vlastní podstatě - to jest stranou ješit
nosti a zdánlivosti - žádá si člověk, aby jeho pravá hod
nota byla uznána, a to znameními, jaká zavedl zvyk a
mrav různých národů a různých dob ve význačném své
rázu a nehlučném, nenápadném počínání. Bylo by poše
tilostí pohrdati těmi zvyky a jejich projevy zavrhovati
pro jejich různost, ba protikladnost, poněvadž právě
dosti původně vyjadřují neměnný svéráz velkých náro
dů a kultur. Podle svatého Tomáše je čest známka &
vysvědčení ctnosti. Projevuje-li se čest slovy, sluje chvá
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“lou. Výsledkem ctí je sláva. Čest přísluší jen ctnosti.
Nesmí se zvrhnouti V ambici. Ambice záleží V tom, ,že
člověk touží po uznání vlastnosti, které nemá, nebo tou—
ží po cti a nevztahuje ji k Bohu anebo hledá čest pro
čest samu, ne proto, že je to k užitku. Čest není odmě
nou za ctnost. Ctnostní lidé však přijímají čest od lidí
místo odměny, poněvadž lidé jim nemohou dáti více,
ale vědí, že jejich odměnou je Bůh sám. Kdyby někdo
pohrdal ctí v tom smyslu, že by nekonal, co je hodno
cti, hřešil by. Ovšem velkodušné jest konati, co jest hod
no cti a nežádati si cti.
Křesťan nehledá čest jen před Bohem, nýbrž i před
lidmi; podle svatého Pavla „prozíráme k dobrému nejen
před Pánem, nýbrž i před lidmi“. (II. Kor. 8, 21.) „Tak
svit světlo vaše před lidmi,“ praví Pán v horském kázá—
ní, „at' vidí skutky vaše dobré a velebí Otce mého, jenž
jest v nebesích.“ (Mat. 5, 16.) A v_knize Sirachovcově
čteme naučení: „Péči měj o dobré jméno, neb to zůstane
ti spíše nežli tisíc velikých pokladů zlata.“ (Sir. 41, 15.)
Známe se k smýšlení svatého Pavla: „Lépe jest mi umří
ti, nežli aby kdo zmařil chloubu mojí“ (Kor. 9, 15.)
Avšak náš smysl pro čest musí býti práv řádu hodnot.
Nesmíme si zakládati na nižších věcech více než na vyš
ších. Čest u lidí nám nesmí býti žádoucnější než čest u
Boha, jako byla náčelníkům židovským, kteří „milovali.
více chválu od lidí nežli chválu od Boha“. (Jan 12, 43.)
Svítí-li naše světlo, .svítí Bohu. Naše čest musí býti ctí
Boží: „Buďže tedy jíte, neb pijete, nebo cokoliv jiného či—
níte, všecko ke slávě Boží čiňte.“ (I.Kor. 10,31.)Touha po'
cti, která není založena v správném postřehu hodnot a
nevztahuje se k Bohu, zvrhá se v prázdnou ambici. Am
bicí hřeší podle svatého Tomáše, kdo buď si žádá uznání
hodnoty, které nemá, nebo si žádá cti jen pro sebe, ne
pro Boha, nebo hledá čest .pro čest a ne pro užitek. (S.
Th. 2-2. 181, l.) Pravý smysl pro čest se zakládá na vě
.domí, že vše to, čím člověk vyniká,/nemá od sebe a ze
sebe, nýbrž od Boha. A tak je patrno, čím jest nám čest
v nejhlubším významu - ne reklamním štítem, nýbrž
věcí' svědomí.
Čest neslouží ukojení ješitnosti, nýbrž je oporou mrav
248

ní síly v člověku. Jako stud je ochrana cudnosti, tak
čest je pro mnohého poslední a jedinou zábranou, jež
ho zdržuje od nepravých cest života. Pochvala, uznání
je pro člověka potřebným povzbuzením. Ne všichni jsme
na takové výši mravní, abychom dovedli býti dobrými
a—silnými i bez vnějšího uznání. I rostlina potřebuje
“slunce:i zvíře potřebuje pohlazení. Proč by tedy měl se
„člověkstyděti, je-li jeho práce, zásluha a oběť uznává
na a ctěna? Čest je potřebna člověku také z toho důvo
du, že člověk sám nedovede dobře posouditi své výkony.
Zřídka se setkáváme s lidmi, kteří si ujasnili rozdíl
mezi výkonem a úspěchem anebo, kteří aspoň tak jed
nají, že je patrno jejich rozlišení, když ne v pojmech,
tedy v činech. Teoreticky přizná sice každý, že každý
výkon nemusí míti úspěch a že mnohý veliký čin ducha
byl uznán teprve v pozdějších stoletích a že mnohý čin
vůbec zůstal nepozorován. Ale vnitřní nejistota, která
do určité míry vězí v každém člověku, brání, aby si plně
nedůvěřoval, a žádá si vnějšího potvrzení vnitřní hod—
noty. A nedá se říci, že by takové přání bylo o sobě za
vržitelno. Náleží k podstatným rysům lidské přirozenosti
(&snad ani ne přirozenosti padlé, nýbrž přirozenosti vů
bec). Je zřejmo,že výše výkonu .semusí posuzovati ne po
dle objektivního výsledku, nýbrž i podle individuálních
možností. V podobenství o hřivnách (Mat. 25, 14.) byl
služebník, který obdržel dvě hřivny a jiné dvě vyzískal,

pochválen týmiž slovy jako služebník, který obdržel pět
a vyzískal jiných pět. A téže pochvaly by se dostalo
i služebníku, který obdržel jedinou hřivnu, kdyby byl
ještě jednu vytěžil. - Dominik Pecka.

ŽEN
V

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

ALGEIER ARTUR: Die Psalmen der Vulgata., Scho
ningh, Paderborn,

1940, str. 314, 20 RM. Toto dílo sou—

visí s jiným dílem autorovým, totiž s Altlateinischen

Psalterien (1.928).Je to cenný příspěvek k poznání žal—

táře ve Vulgátě, na jehož málo srozumitelná místa si
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mnozí stěžují. Dílo není namířeno .proti touze po opra—
vě málo srozumitelných míst žaltáře v brevíři. Spíše
vyzývá k rozvaze, než by se něco podobného podniklo.
V první části knihy uvádí list sv. Jeronýma ad Suniam
et Fretelam, který má nesmírnou důležitost pro pocho
pení textu žaltáře ve Vulgátě. Druhá část je věnována
textové analysi Psalterii Gallicani. Pojednává o jeho
vztahu k LXX, dále jej srovnává s jinými staršími la
tinskými překlady žaltáře a konečně pojednává o použi-.
tí Psalterii juxta Hebraeos .pro žaltář Vulgáty. Zakon
čuje pak pojednáním o dějinách tohoto žaltáře ve stře
dověku. Kniha velmi přispívá jak k ocenění Psalterii
Gallicani, tak k jeho lepšímu porozumění.
BRUNNER GOTTFRIED: Nabuchodonosor des Bu—
ches Judith, Rudolph Pfau, Berlin, 1940,str. 240. Histo
ričnost knihy Judith bývá napadána z toho důvodu, že
osoby a děje, o nichž se v ní vypravuje, nelze srovnat
s žádnou dobou ve východních dějinách. Kamenem
úrazu je hlavně král Nabuchodonosor, který je V ní
uveden jako král asyrský. Touto „neznámou“ osobností
zabývá se studie této knihy. K řešení této otázky třeba
znát dopodrobna východní dějiny podle nejnovějších
výsledků. K tomu třeba dobrých znalostí geografických.
Autor je v obojím doma. S obdivuhodnou jasností pro-
bírá události v knize Judith a pak je srovnává s událost
mi, které následovaly .po smrti Kambyse. Do té doby,
kdy se udály nové pokusy o vzkříšení babylonské vlády,
třeba klásti i událost vypravovanou v knize Judith. Sem
spadá i výprava Holofemova na západ. Kniha je velmi
dobrý .přínospro historické ocenění knihy Judith.
DORFLER: Albertus Magnus. Dr. Schnell & dr. Stei—
ner, Můnchen, 1940, str. 80, 2.20 RM. Velká postava
svatého Alberta je vděčnou látkou pro pero Petra Dór
flera. Zachycuje jeho život v první kratší části a pak
teprve v druhé části prokresluje postavu vědce, mnicha,
učitele, biskupa. Vystihuje tu vzájemný poměr velkého
učitele a ještě většího žáka, svatého Tomáše Akvinské
ho. Ke knížce jsou připojeny snímky památek umělec
kého zpodobování sv. Alberta Velikého s malou studií
o Albertu Velikém v umění.
FELDMANN FRANZ: Isaias 1-39, lateinisch und
deutsch mit Anmerkungen unter dem Texte, Petr Han
stein, Bonn, 1940, str. 293, 6.20 RM. Spis je určen pro

kněze zaměstnané v duchovní správě, jimž se nedostává
času pro četbu obsáhlejších výkladů. Proto také autor
volí latinský text, na nějž je kněžstvo zvyklé. Poslouží
zároveň jako příprava ku čtení výkladů s širším vě—
deckým podáním.
GRUNSKY: Jacob Bóhme. Hanseatische Verlagsan
stalt, Hamburg, 1941, str. 48, 1.80 RM. Neobyčejně zají
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mavé pojetí Jacoba Bóhma ne pouze jako náboženského
myslitele a básníka, nýbrž jako filosofa. Vidí v něm
filosofa dynamismu, chtění, dravé vůle oproti statické
mu směru filosofie aristotelské. Věčný zápas mezi inte
lektualismem a voluntarismem jest i zde zřetelně doku
mentován. Grunsky líčí Bóhmeho jako systematického
myslitele, jenž domýšlí svůj panteistický systém i fi
losoficky.
HEGER JOSEF: Jirmejahu-Jeremiáš. Edice Akord,
Brno, 1941, str. 131, 27 K. Překlad dalšího z hlavních

proroků z hebrejštiny do češtiny slibuje, že se dočkáme
překladu všech proroků. Kdo čte Hegrův „překlad pro
roka Isaiáše a tento překlad proroka Jeremiáše, neujde
mu, jak se překladatel vžil do slohového ducha těchto
dvou proroků, vzdálených od sebe celé století a žijících
v tak rozdílných historických okolnostech, o nichž se
překladatel Zmiňuje v úvodu. A přece je mezi nimi
pouto prorockého úřadu sloužícího téže Prozřetelnosti.
Překlad je podán podle Kittelova vydání hebrejského
textu. V poznámkáchby snad neuškodilo uvésti tu a
tam i důvody pro volbu té, či oné změny. Rozdělení
obsahu s výstižnými nadpisy třeba jen chválit, neboť to
přispívá k pochopení jinak plynného překladu. Nezvyklé
přepisování vlastních jmen podle hebrejštiny je pone
cháno různým chutím čtenářů.
HOPFL HILD, O. S. B.: Introductionis in sacros utri
usque testamenti libros Compendium, volumen primum:
Introductio Generalis in Sacram Scripturam, A. Arnodo,
Romae Via della Palombella

2425, 1.940, s r. 607, 40

Lir. Toto 4. vydání nově upravil P. Beno Gut O. S. B.

Jeho snahou bylo upravit znamenité dílo P. Hópfla'tak,
aby co nejvíce vyhovovalo jak studujícím, tak profeso
rům Písma sv.. Věda introdukční do Písma sv. stále
postupuje & se zdokonaluje a proto bylo třeba některé
věci přidat, jiné zase, jež jsou zastaralé opomenout, dále
lépe vyznačit ty věci, které jsou dnes důležitější, i typo
graficky Takto upravené vydání stává se vzácnou pří
ručkou pro theology. Má však nepopiratelný význam i
pro profesory, jednak pro vyučování samo, jednak pro
soukromé studium pro literaturu, a to nejnovější, o
různých otázkách. Možno si jen přáti, aby toto vydání
bylo všem theologům přístupné.
LAROS: Das christliche Gewissen in der Entschei
dung. Sattler u. CO, Kóln, 1940,str. 156. Larosova studie

jde za novými problémy, které se otevírají před zraky
dnešního a budoucího křesťana. Jde mu hlavně o vzá
jemný poměr mezi autoritou a svědomím, které je mu
nejvyšším subjektivním vodítkem společného mravní
ho života křesťanova, a jejich konflikty. Studie je
psána jako předběžný rozvrh pro větší práci vědeckou.
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(Je také vydána jen jako rukopis.) Ale již na těchto
stránkách, obsahujících látku z promluv společně s
hlavními problémy, jež se ve spojitosti vyskytly při
debatách o tomto tématě, je vidět, jak obsáhlé pole a
různost názoru je zvládnoutí každému, kdo se tím pro
blémem chce odborně zabývat. Je to však věc, která se
týká každého křesťana, žijícího uvědoměle v duchu
Církve.
LAROS: Zde jest evangelium pro dnešek. .IV. díl: Ná—
boženský smysl. Další svazek Larosových kázání. Chce
býti hodně originelní, chce mluviti spíše'na způsob ná—
boženských konferencí, ale snaha vtáhnouti sem celou
moderní problematiku a všechny nehotové ještě theolo
gické pokusy o řešení, zavádí Larose do rčení nepřes
ných, jako jsou jeho pasáže o Církvi. Ale tam, kde mlu
ví Laros prostě-na Evangelium, tam je dobrý, tam ho
lze bez obav použíti.
LOTZ UND DE VRIES: Die Welt des Menschen. Fr.
Pustet, Regensburg, 1940, str. 470, 5.60 RM. Smělý, ale
zdařilý pokus. Jakási filosofická summa pro laiky, psa
ná v křesťanském duchu, pro křesťany. Proto také
vrcholí'kniha theodiceou, naukou o Bohu, a i některými
filosofickými partiemi z fundamentálky. O člověku, o
jeho cíli, 0 jeho ustrojení duchovním. Zasazuje člověka
do rámce celého stvoření, do společnosti i Vůči Bohu.
Kosmologie, psychologie, noetika, theodicea i ethika.
Takové dílo je výtečnou příručkou pro křesťansky
vzdělaného laika, který chce míti spolehlivé poučení.
s křesťanského hlediska i o přirozených otázkách, které
se ho týkají.
MELKA DR.: Ve Večeřadle. Velehrad, Olomouc, 1941,
str. 55, 7 K. Se samozřejmostí, ovládající bezpečně látku
a znající dobře cíl, provádí Melka své posluchače postní
dobou a jejím smyslem. Jeho sedm promluv je zaměřeno
na“ osobnost Kristovu jako na náš příklad, který nás
musí zejména v této době stáhnout co nejblíže k sobě.
Jeho Kristus je Kristus dobrý, plný slitování, shovíva
Vý a šetrný k nám, ušlechtilý, krásný a proto milování
nejhodnější. Jasně a bezpečně nás tu provádí událostmi
utrpení Páně, Písmem svatým, jasně a klidně vykládá
scénu za scénou, slovo za slovem a vždy končí u nás,
v praktickém křesťanství, v křesťanství činu.
PREUSS HANS: Johannes in den Jahrhunderten. C.
Ber-telsmann, Gůterloh, 1939, str. 136, 53, 7.50 RM. Dů

kladná a bohatá studie, jež svědčí o nesmírné námaze
a vytrvalosti autorově, kterou jistě musel vynaložit, aby
podal takový obraz sv. Jana, jehož postavy se zmocňo
valy všechny doby, jak pohanský a křesťanský staro
věk, tak středověk, tak nová doba, a to zase jak v tra—
dici lidové, tak v umění výtvarném, malířství, literatu
252

ře, v představách hereckých, lidové zvyky, pověry. To
vše je -tupodáno v pestré směsici, a při tom se celé dilo
opírá o přesné údaje a je doprovázeno zajímavým obra
zovým materiálem, mezi nímž shlédneme i díla naprosto
neznámá, dosud ještě nereprodulkovaná.
SAURER: Die Theologie Karl Earth's und das Ge
heimnis. Troxler Verlag, Bern, 1941, str. 36. Anthropo
sofická kritika dialektické theologie K. Barth—a, pro

jeho pojem tajemstvi, který se vzpírá jakémukoliv při
blížení se lidskému poznání.
SCHMID JOSEF: Das Evangelium nach Lukas. Pustet,

Regensburg, 1940, str. 263, 5.40, 6.50 RM. Je to třetí sva

zek překladu a krátkého výkladu celého Nového záko
na. Jako předcházející svazky i tento překlad a výklad
ev. Lukášova je věnován čtenářům z laického stavu,
kteří .se chtějí poučit o_Písmě sv., jak to potřebuje

dnešní věřící. K překladu je třeba výkladu. Ten má být
podán podle toho, jakým čtenářům je věnován. Třeba
jen chváliti toto vydáni Nového zákona, že dobře vyho
vuje laikovi, který jednak není na tolik theologicky
vyškolen, aby chápal Písmo sv. bez výkladu, jednak
chce také vědět, jaké jsou dnešní zájmy a práce lidi
v Písmě sv. vzdělaných. Bez vědeckého aparátu, který
těší jen zasvěcené, bez nároku na vyšší uznáni jsou zde
žekládány a vykládány knihy novozákonní. Podává
pravdu evangelia tak, aby tato působila, vykládá tak,
aby laický čtenář snadno pochopil a si osvojil pravdy
zjevení novozákonního. Jako 6. svazek tohoto vydáni
Nového zákona vycházejí některé listy sv. Pavla: Kuss
Otto, Die Briefe an der Romer, Korinther und Galater,
1940, str. 288, 6 RM, váz. 7.20 RM.

SCHNEIDER: Die Kraft des Evangeliums. Pustet, Re
gensburg, 1940, str. 120, 2 RM. Promluvy Schneiderovy
na jednotlivé neděle a svátky jsou skutečně a především
promluvami, představují živé slovo. Je to jeho nejpřed—

nější vlastnost, že jeho přednesy vynikají srozumitel
nosti, jasnosti, a při tom zajímavosti podání témat z
evangelia. Jeho slova se obracejí přímo k duši dnešního
křesťana a ukazují mu jeho místo ve světě, burcují
v něm křesťanské sebevědomí, učí ho evangelickým
ctnostem, a to vše způsobem velmi působivým.
SCHULZ ALFONS: Psalmen-Fragen, As-chendorf,
Můnchen, 1940, str. IV a 128, 6.60 RM. Spis patří do

sbírky Alttestamentliche Abhandlungen (XIV. Band. 1.
Heft). Autor tu pokračuje ve svých kritických studiíčh
o žalmech. Jsou to jednak zbytky z jeho díla Die Psal
men und die Cantica Breviers (1939)jednak pokračová
ni jeho spisu Kritisches zum Psalter (1-932).Možno v něm

najitůdobré
a zdravé postřehy pro kritické studium
žalm .
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STOLZ: Manuale Theologiae dogmaticae, Herder,
Freiburg.

i. Br., 1941, str. 200, 3.40 RM. IV. svazek:

Anthropologia theologica. Svazek jednající o člověku,
o člověku samém. První člověk, dědičný hřích, milost,
ospravedlnění, milost a svobodná vůle, předurčení.
Zkrátka traktát o člověku V plánu Božím a hlavně
v plánu vykoupení. Je to manuálka theologická, moderní
v dobrém a plném slova smyslu. Všímá si totiž všech
moderních námitek, těžkostí, moderních obrazů, nových
spisovatelů, aniž se jako někteří stydí za scholastiku
anebo ji stydlivě odbývá poznámkami. Velká přednost
knihy je v přehlednosti a jasně stručnosti. Kniha je
dobře dokumentované. Nespokojuje se pouze s citová
ním prastarých autorů či kacířů, které nikdo nezná,
nýbrž zachycuje i moderní otázky a moderní pokusy
o řešení otázky Církve .s obou břehů. Jen postrádám
řádný traktát o podstatě Církve. Dobrá je studie po
měru Církve a světské moci.
STORM: Ročenka pro liturgické umění. Řád - Vyše
hrad, Praha, 1941, str. 110, 32 K. Výborný příspěvek
k"liturgickému umění u nás, tak dosud stále chudému.
Štormoví přísluší chvála, že od začátku své práce ve—
řejné usiluje o dobré liturgické umění, vyrůstající z ko
řenů Církve, naší doby 1 našeho národa. Doufám, že
příští Ročenka již bude moci zabrati a zabere také více
jiných pokusů „a řešení 0 liturgické umění.
.THOMÉ: Meine Freunde. Wewel, Munchen, 1939, str.
187, 2.80 RM. Docela originelní zpracování námětů pro
nedělní úvahy, promluvy a kázání. Jsou to kratičké
skizzy, ale velmi bohaté na myšlenky a hlavně na nové
zpracování myšlenek. Při tom jsou všechny tyto úvahy
zla-děnypodle jedné ústřední myšlenky, jak totiž vybu
dovat v sobě podle Evangelia království Boží.
TOTH: Ježíš Kristus. Vyšehrad, 1941, str. 273, 35 K.
Kristologie podaná v konferencích. Tóth mluví k mo
dernímu člověku. Mluví jeho řečí, ale neslevuje nic
z věroučných bohatství. Podává celého Krista, jak byl
ode věků a jak bude na věky. Ukazuje jeho božství, jeho
dokonalost lidské velikosti. Provází nás důkazy, kterými
Kristus si vynucuje stále svou věrohodnost a pak pře
chází ke skvělému opravdu líčení, co nám Kristus dal
a jak se musíme stále k němu vraceti. Tak bych shrnul:
Tóth podává osobu Kristovu, jeho velikost mravní, jeho
přínos, učení a lásku.
\ VELLICO: De Ecclesia Christi. Editiones Comm. Ar
nodo, Roma, 1940, str. 670, 55 lir. Nový již typ traktátu
o Církvi, jenž zahrnuje obě stránky otázky Církve. Po
jednává o Církvi s hlediska věroučného jako o tajemství,
co jest totiž Církev, a pak s hlediska apologetického,
zda jest, totiž jako dílo Kristovo, jaká jest, jakou ji
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Kristus chtěl míti a zda se shoduje s Kristovým přáním,
které měl on o svém království.
GRIMM: Der katholische Christ in seiner Welt. Her
der, Freiburg i. Br., 1941, str. 424, 4.40 RM. Již dávno
jsem nebyl ničím tak potěšen, jako touto výbornou kni—

hou. Je to jakási katechismová čítanka pro laiky. Na
základě katechismu stavěné domácí duchovní čtení.
Všechny pravdy víry jsou v knize podány živě, poutavě
s poukazem, jak zasaditi tyto pravdy do všedního dne.
Kniha pro domácí duchovní četbu, pro rodiče, aby mohli
poučovati děti, ale hodí se i pro katechety k osvěžení
jejich výkladu. Tento druhý díl a poslední obsahuje
křesťanský život podle víry, hlavně náš život V křesťan
ské pospolitosti. I kazatel najde V knize mnoho šťast
ných podnětů.
Z RÚZNÝCH POLÍ

BALL-HENNINGS: Das fliichtige Spiel. Benziger,
Einsiedeln 1940, str. 288, 4.—, 4.90 RM. Dílo německé

básnířky Ball-Henningsové se vymyká rázu vzpomínko
Vému, přesahuje jej. Její vypravěčské umění nalezlo
nejvhodnější látku právě V pohnutých událostech
vlastního života, v němž ji Bůh dopřál radosti, ale také
hodně bolesti, a rozvinulo je tu až v románovou skladbu,
působící nejvíce právě přesvědčivou opravdovostí. To
dodává sílu jejímu dílu, že to není jen vybásněný svět
a osoby, nýbrž že je to skutečně prožité hledání pravdy.
BERNING: Das ewige Recht. Bonifacius-Druckerei,
Paderborn, 1941, str. 480, 5.70 RM. Přepestrý Výběr po
vídek, essayí, básní o spravedlnosti Boží i lidské nej
lepších německých spisovatelů posledních dob. Pořa
datel Vybral povídky méně známé a ukazuje skvěle
spravedlnost jako jednu z opravdu základních ctností,
na které stojí celý svět a společenský řád.
BOUZEK: Měsíc svatého Josefa. Vyšehrad, str. 70,
8 K. Drobná brožurka obsahuje modlitby k sv. Josefu
& hlavně celoměsíční pobožnost k tomuto patronu naší
země, jež se skládá z každodenního krátkého rozjímání.
DYK KAREL: Jičín mluví. Verše. Epika Trojanova
je motivována historii města Jičína (Valdštejn, Balbín
'a j.) a dává tak autoru možnost vysloviti slova obdivu
pro rodné město. Vyšlo v Jičíně 1940, 14 K.

J UNKER HERMANN: Die Gótterlehre von Memphis
(Schabaka-Inschrift). Berlin, Akademie der Wissen
schaften, 1940,velký formát str. 77. Autor nové prostu
dovává staroegyptský text na černém granitu, chova
ném v Londýně již od r. 1805. S jeho řešením se však
začalo až na počátku našeho století. Všestranně uspo
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kojující řešení však doposud podáno nebylo. Autor,
opíraje se o rozluštění Ermana a Sethe, podává svoje
poznámky k objasnění nejasných míst. V tomto spise
se zabývá až ř. 48 . . ., které jsou velmi důležité pro
poznání theologie menfidské. V první části opět řeší
otázku historickou a poukazuje na stáří tohoto nápisu,
který sice pochází z r. kol 700 př. Kr., ale má za předlo
hu papyrus z nejstarších dob egyptský-ch. To je důle—
žité pro pochopení boha Ptah, jak jej tehdy chápali jako
Všemohoucího .boha, s nímž ostatní bohové jsou jedno.
V tom je dokument důležitý pro poznání staroegyptské
thelogie. V druhé části podává překlad a výklad.
K-IRSCHWENG: Der Neffe des Marschalls. Alber,
Munchen, 1.941,str. 385, 5.50 RM. Historie dobrého člo

věka, prostého člověka, který nechtěl se protlačovati
lokty, ale který proto nežil marně ani nešťastně. Ži—
vot malého člověka z velkého okolí. Krásně křesťansky
je kreslená postava chudého synovce velkého maršálka
Neye. Kniha je plná jemných postřehů, plná víry v dob
rotu naušlechtilost. Jsou to kresbičky malý-oh lidí, ale
velmi pravdivé a bez ilusí podané.
Pramen četby. Vydává Melantrich, Praha. Před
platné 5 sv. 12.50K. Malé ukázky z velké tvorby lite
rární, domácí i cizí. Šťastné'zahájení Nerudovou povíd
kou Svatováclavská mše dává sbírce dobrý ráz a na
ději na přijetí u nejširších vrstev.
WILLAM: Život Ježíše Krista. Vyšehrad, II. vydání,
1941,str. 650, 70 K. Laciná kniha, která poskytne mnoho
poučení a kterou vydat po jejím rozebrání v Kuncířově
vydání bylo opravdovým záslužným činem. Willam za
sazuje život a učení a utrpení Ježíše Krista do současné
doby, do jejích zvyků, tak jak nás o tom poučují realie
židovské & římské, jak ještě dnes přežívají tisíciletí
v životě beduínských pastýřů a rolníků. Ale nejenom
to, kniha je souvislým vypravováním života Krista Pá—
na, držící se pečlivě Evangelia, které jen delikátně a
cudně vykládá a osvětluje. Doporučuji všem. Katecheta
zpestří neobyčejně knihou a výkladem podle ní své
vyučování.
Zrcadlo marnotratných. Vyšehrad, Praha, 1940.Pré
mie KLK. Nové přesné Vašicovo vydání tohoto rozto—
milého středověkého českého sklání s mravní dobrou
tendencí. Zajímavá je kniha i s toho hlediska, že je
jím autorem je se vší pravděpodobností syn slavného
českého krále Jiříka z Poděbrad.
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Kněžská sobota jest v měsíci dubnu dne 5. dubna.
Jaši čtenáři kéž si všichni uvědomí v ten den posvátnou
relikost svatého kněžství a také jeho tíhu a potřebnost
měží zároveň. Obětujte v ten den své oběti a modlitby,
vzpomeňte při svatém přijímání na všechny katolické
měze po celém světě.
H. L.: To stíhá skoro všechny kněze veřejně působící,
':ese na ně navěsí tu a tam nějaký stín, který je proná
deduje, který se domnívá, že kněz jen pro ně káže, ane
>okdyž píše, že jenom na ně myslí. Mne také trápí a
;rýzní jedna osoba,kterou si jen letmo pamatuji z jedno
10 setkání. Bombarduje mne dopisy střídavě vroucími
. surovými, roztrušuje o mně řeči nejhnusnější a zase
vemlouvá se co nejvřeleji. Píši to také proto, aby se již
posléze vzpamatovala a dala mně pokoj. Mám při toli
serém zaměstnání tolik starostí, že bych opravdu chlěl
iiž mít pokoj od nějakých potrhlých oběžnic. Tomu se
nikdo nevyhne, kdyby byl nevím jak opatrný. Proto ani
vy si z toho případu mnoho nedělejte. V nejhorším snad
máte doma koště. Dá se ho použíti oběma konci.
Z. 0. Vítám Váš návrh o jakýsi novodobější soupis
duchovní literatury. Kdosi již na něm v Olomouci pra—
cuje a sdělíme Vám brzo, jak práce pokročila a jaké má
naděje na vydání. Vim sám, že takového soupisu je již
nanejvýše třeba, protože mnoho výborných knih je vy
dáno v neznámých jinak nakladatelstvích a v naklada
telstvích soukromých.
G. K. V duchovním'žívotě se musíte chrániti jakéko
liv nervosity, úzkostlivosti, horečné snahy. Jako by na
vás všechno záviselo. Jako by se jednalo jen o vaše spa
sení. Tak malicherní být nesmíme. Uvědom si, že Bůh
sám se o tebe stará. Vrhni na něho všechnu svou starost.
Když nařizuje Spasitel, abychom nepečovali úzkostlivě
o věci pozemské, ani o duchovní nesmíme býti v úzkos
tech. I zde se musíme svěřiti vedení Božímu. Věřiti, že
všechno, co sesílá, dopouští, čím nás vede, že to všechno
je určeno, aby nás přivedlo k němu, aby nám duchovně
prospělo. Musíme si býti klidně vědomi velké péče Boha
o nás. Když nás povolal za své děti, dá jistě svým dětem
všechno, aby mohly žíti jako jeho děti. Proto se nestra
chuj ničeho. Učiň, co můžeš &pros Pána, aby on doplnil,
co ty nemůžeš, aby on sám ti dal větší lásku, takovou
lásku, kterou on si přeje, abys měla a jakou ty bys ráda
hořela k němu. Všechna úzkostlivost pramení z nedů
věry a jakési skryté pýchy, která se domnívá, že celé
spasení je pouze naším dílem.
H. L. Katolíci mají něco daleko jednoduššího, než je
namáhavé, nervy vyčerpávající, tak zvané koncentro
vání. Je to naše postavení se do přítomnosti Boží. Když
si katolík uvědomí, že Bůh je v něm živě,'že je v něm

důvěrně, jako otec u svého dítěte,' že je v něm, aby jej
mohl člověk objímat, aby se ho mohl takřka dotýkat, aby
s nim mohl mluviti, katolík se tak soustředí, že celá du
še prožije tuto svatou přítomnost, a velmi silně ji pro
žije, jestliže se otevře tomuto Bohu, přebývajícímu
v něm _milostí. Ono mechanické koncentrování se nedá
ani srovnávati s tímto otevřením se Bohu, přebývající
mu milostí v nás. Již proto ne, že vychází z velmi nejas
ných a spletených představ o Bohu. Když přivede k Bo
hu, tedy jen tak, jak jej můžeme poznati z přírody nebo
jak jej popsal již někdo jiný. Ale oč více dává milost
posvěcující, kterou si nás činí Bůh příbuznými se sebou
v tom svém nejintimnějším, když nás podle theologie sv.
Tomáše Bůh činí milostí účastny své přirozenosti a z to
ho i svého života. K tomu není třeba žádných namáha
vých cviků. Jen plniti vůli Boží, jen se mu otevříti, jen
mu důvěřovat, jen s ním obcovat a on pak již zahrne
duši plnosti své důvěrné blízkosti.
L. H. Zneklidňuje vás ona duchovní kniha? Jednodu
'chá odpověď: Odložte onu knihu. Snad později pro ni
dozrajete. Nenuťte se do brnění obra Goliáše.
Naše exercicie. Můžeme již sděliti, že jsme zajistili
svým čtenářům tyto prázdninové exerciční kursy. Pro
muže ve Staré Boleslavi a na Sv. Kopečku. Pro ženy
na Sv. Hoře a na Sv. Kopečku. Možná, že uskutečníme
ještě jiné kursy. Rovněž náboženský týden již chystáme
jako obvykle.
Studentům. Chcete poznati řád dominikánský? Do
pište si do Olomouce a obdržíte zdarma“ krásnou a ob
sažnou knihu napsanou olomouckými dominikány: Do
minikáni, co jsou a co chtějí.
Bl. Zdislava. Z pera vynikajícího historika českého
doc. Zdeňka Kalisty vydali jsme život bl. Zdislavy. Při
jměte knihu až vám bude v nejbližších dnech poslána
na ukázku.
Velikonoční pohlednice. Edice Jitro vydala k veliko
nočním svátkům pohlednice, reprodukce starých mistrů
s náměty utrpení Páně. Serie obsahuje osm pohlednic
&stojí 6 K. Zakoupením umožněte našim studentům ú
čast na exerciciích. Objednejte v edici Jitro, Brno, Bě
hounská, Typos.
Svaté pole čtenářů. Čížková Eugenie, MUDr. Fiedler
Miloš, Chytilová M., učit., Jedlička Fr., Klament Vlad.,
Kousal Josef, vdp. Innocenc Neumann, Rouček N., Va
vrouch Eustach. Odpočiňte v pokoji.
Vydává Dominikánská Edice Krystal ' Olomouci. Zn redakci odpovídá
Fr. Macura v Olomouci. Tisknou Lidové závody tiskařské . nakladn—
telakč, spol. . r. o. v Olomouci Novinovi. uzb- ' ovolonn ředitelstvím
onouc
pošt : hlen. ' Brně 8. III. 12,216.
č. molo-VI. Po uci . dohlédne! úřad
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KURSv KVě'CQU

V PRAZE II., v klášteře voršilek, dne 10. mravouka, 17.
Písmo svaté, 24. Věrouka. Začátek o 7. hod. večer.

V BRNĚ, v sále Umělecko-průmyslového musea, Tř.
Horst Wessela, dne 3. Věrouka, 17. mravouka. Začátek
o půl 7. hod. večer.
V ROUDNICI N. L., v sále kapucínského kláštera, dne
11. a 25. Začátek o 3. hod. odpoledne.

hovonnA
Naše exercicie. Zajištěny jsou kursy pro ženy na Sv.
Hoře u Příbramě: od 8.—12. července a pro muže ve
St._Boleslavi od 2.—6. srpna. Vedle toho koná P. Braito
exercicie pro učitelky v klášteře V Olomouci-Repčíně
od 2.—6.července. Zajistíme ještě další kursy, jeden pro
muže a jeden pro ženy, také na Moravě. Zavčas vše o
známíme.
J. P. Onen pán může vykládat, co chce, a dělat ze
sebe odborníka toho, čemu nerozumí, a nic to nepomůže,

protože exercicie nejsou jen základy. Sv. Ignác nena
psal jen duchovní cvičení prvého týdne a proto, kdo by
chtěl omeziti duchovní cvičení jen na ony základy, jest
od ducha exercicií sv. Ignáce ještě dále než my, kterým
upírá příslušnost. Ostatně přečtěte si takové knihy
exerciční, psané právě jesuity, a zjistíte, že jdeme stej
nou cestou v konání exercicií jako jinde.
O spásu duší. Katolík nesmí nikdy složiti ruce v klín
a říkati si, že stačí, když sám bude spasen. My nejsme
sami, jsme těsně pojeni v krvi Páně, za všechny prolité,
aby všechny povolala k synovství Božímu. Krásně to vy

ZÁSADY
Klement Bochořák:
VZDUCH
Stráven je pokrm Hodů Božích
z jara před novou velkonocí,
zas nebojácnost hady pojme
dechem ducha do své moci.
Duch dechu setbou modré vlny
prostoupí zemi V symfonii
předznamenáním Bůh Syn Duch,
jíž zvony květů k hmyzům bijí.
Až k omrzení přízemního
.skřípotu sluchu čeřme pění
hry Bůh a Duch a dech a vzduch,
silnějších v temném světě není.

Kde, radosti, ó veselosti,
6 kde je osten váš, se ptám,
k vám z hlubokosti zkroušeností
chudobu svatou pozvedám,
nádobu s hříchem masa svého-,
k vám, centru libých nadlehčení,
ó volnosti, ó_veselosti,

mistrové v jarních zápolení. - 
Teď na shledanou, hvězdojasní,
vy čtyři krásní pomocníci
koktání mého o Vteříně,
v kolébce slova žhavě snící.
To slovo já jsem v sebe zmatku,
vteřinu prostor zpívat chtělo,
tu z nebe věčně rvanou látku,
mé první lásky čisté tělo.
257

Mistr Eckhart:
NEPŘEMOZEN DENNÍM ÚKOLEM
Z dopisů sestry Hadewijch přítelkyni.
Auch,milé dítě, pohrouži se s celou duší do
cela d-oNěj, oproštěna ode všech věcí, které ne
jsou láska, ať se ti čehokoliv dostane.
Je to veliká dokonalost, vše od všech lidí sná—
šeti. Ale Bůh ví, že největší dokonalostí je sná

šeti falešné bratry, kteří se zdají býti soudruhy

ve víře.
Ach, jak nevýslovně rozkošné dává mi láska
pociťovati svou jsoucnos-t a dary, kterých se mi

od ní dostává. Nemohu se jí vzdáti, ty ale mů
žeš čekati na ni, očekávati tu, o které se praví,
že vše překonává. Proč, moje drahá, nepodm'a—

nila si tě láska dosti pevně a nevtáhla do své
hloubky? Oh, je tak rozkošná, tato láska! Proč
se nespustit hluboko dovnitř? Proč nedosáhneš'
Boha dosti hluboko V hlubině jeho přirozenosti,
která je tak nevyhloub-atelná? Nejmilejší, z lás—
ky se Bohu zcela v lásce oddej! Neboť nám obě-
ma daří se špatně, ano, tobě špatně a mně pří
liš těžce. A přece, má drahá, není utrpení, které
by nám mohlo znechutit ctnost. Zaměstnáváš
se příliš mnohými věcmi, na kterých ti vůbec
příliš nezáleží. Promarníš příliš mnoho času
svým neklidem, když se tolik ztrácíš ve věcech,
které tě zaměstnávají. Nikdy jsem u tebe ne
zmohla, abys v tom zachovala míru. Co tě prá
vě dráždí, v tom máš vždycky hned tolik prud
kosti, že ti vše ostatní příjde z očí.-Přinášíš-li
všem, kteří jsou tvými přáteli, útěchu -apomoc,
jest mi to milé. Ano, bylo—liby ale možno tak,
abys ty i oni zůstali v pokoji: pak'to chci ráda
trpěti. Prosím a napomínám tě pro pravou věr
nou lásku, konej a nech všechny věci jak jsem
ti radila, a pro naše bezútěšné hoře těš podle
svých sil všechny zarmoucené. Především ti ale
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doporučuji zachovávati úplně naše od věčnosti
přikázané zákony lásky, žádnými cizími starost
mi a ž-aly neomýlena.
Kdo chce Boha v Sebe přitáhnouti a v lásce
jej poznati, musí zůstati nepohnut všemi věc
mi, nepřem-ože-nvším denním úkolem, vždy sil—

ný v bouři, vytrvalý V hledání a stále pevný
v jednání.
Ti, kteří mají vůli a touhu Boha láskou uspo
kojiti, ti počínají zde věčný život, v němž bude
Bůh sám naším životem. Neboť přehojně jej
milovati a vyhověti Mu podle Jeho velikosti,
jsou nebe a země po celý čas ve stále nové čin
nosti, a dílo to nebude nikdy ukončeno. Neboť
vznešená, nekonečná láska, jíž jest Bůh, nebu
de nikdy poznána, a nikdy jí nebude plně dosti
činěno, ani se vším, čím bych-om mohli k tomu
působiti. A právě- tak bud-ou Všechny nebeské
bytosti věčně hořeti, aby lásce zcela zadostči
nily. Kdo se tedy zde na zemi ničím neuspokojí
a nepřijme žádnou cizí útěchu, jen aby vždy lá-s
ce zadostučinil, počíná zde věčný život, v němž
nebešťané jsou „bohy“ v požívající lásce.
Myšlenky, které člověku o—Bohu napadnou,
co může rozumem pochopiti a v představě si
vytvořiti, to však není Bůh. Neboťkdyby jej člo
věk mohl pochopiti a svými smysly fa myšlen
kami mu porozuměti, pak by byl Bůh menší
než člověk a-brzy domilován, tak jako je tomu
u mělkých lidí, jež naše'lá-ska tak brzy vyčerpá
na dno. A to jsou krátce řečeno všichni ti lidé,
kteří nejsou vázáni láskou věčného druhu, a 'ne
jsou celým srdcem na stráži, aby činili lásce za
dost. Ale ti, jichž celé myšlení jest jen podle
toho, činiti lásce zadost, ti jsou také věčně 'a
bezedně hlubocí. Neboťcelé jejich putování jest
v nebi, a jejich duše následuje vždy jejich lás—
k—u,hlubinu

beze dna . . .

Proto tě velmi prosím a napomínám pro Bo
ha, pravZor věrnosti, aby ses otevřela lásce a po
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mohla nám, aby byl Bůh milován. O to tě prosím
nejprve a přede všemi věcmi. Božství Božímu
oddej všechny své myšlenky a všechny pocity
smilování s námi samotnými, že jsme v dale—
kém vyhnanství od Boží dobroty, která jedině
činí plně blaženým, zatím co On a jeho přátelé
požívají v nejhlubším veselí a v jeho Božství a
plynou tam i zpět v plnosti jeho dober. Ach, On
jes-t Bůh, kterého nelze poznati žádným způso—
bem úsilí, tak jako to zmůže pravá láska.
Ach, chceš-li plně vzrůsti podle hodnoty své
ho bytí, k němuž jsi bez počátku Bohem povo—

lána, jak mohla bys snésti, aby tě Buh vesvé
přirozenosti požíval, ale ty jej ne.
Máš tedy zvěděti, jaké jsou skutky lásky,a
že jsem cizím lidem k úžasu a hrůze. Oni ovšem
nemohou vlád-nouti tam, kde putuje láska, po
něvadž neznají její vycházení a přic-házení. Já
jsem však málo pečovala s lid-mi o jejich mra
vy, v jejich jídle, jejich pití, jejich spánku, ne
zdobil—ase jejich oděvy ani jejich barvami'a

je—

jich okázalosti. Také nebylo pro mne radosti
v dobrech, které obveselují lidské srdce dosaže
ním a obsáhnutím, nýbrž v krátkých okamži
cích pocitu lásky, která vše převyšuje. Nejdří
ve ale probudil se hled mého osvíceného roz
umu, který mi vždy, od té doby, co mi Bůh září,
osvítil vše, co se mně a také druhým nedostá
valo na dokonalosti.
Tak ukáže mi místo a vede mne tam, kde bych
mohla býti blažena se svým “miláčkem,úplně jej
pronikajíc. Místo lásky, které se ukázalo mému
osvícenému rozumu, bylo tak vzdáleno všech
lid-skýchsmyslů, že jsem si uvědomila: nikdy se
nepatří, abych měla radost neb zármutek, ani
velký, ani malý, nežli jen proto, že jsem člo
věk, že cítím lásku milujícím srdcem & že jest
Bůh tak Velký a já nepožívající se svým “člově
čenstvím nemohu Božství ruky podatri. Nepoží—

vající touha, kterou mi vložila láska do srdce,
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a která ji chce okoušeti, zranila mne do hrudi
a srdce.
Mezi lidmi jsem ale žila se všemi skutky služ
by. A při tom nalezla u mne ve všech svých po
- třebách ctnost ochotnou pomoc, což je, bohužel,
známo. Stála jsem ve všem při nich. Od té do
by, co mnou po prvé hnul Bůh všeobecnosti lás
ky, citila jsem nesnáz jednoho každého člověka
podle její podstaty. S J eho láskou k člověčen
stvu pocítila jsem a prokázala dobro každému
podle jeho potřeby. S Jeho moudrostí pocítila
jsem plnost jeho milosti a proč se musí lidem
tolik promíjet. Rozuměla jsem jejich klesání a
jejich vstávání, Božímu dávání a Jeho braní
zpět, trestání a hojení a Jeho obětování se za
nic. Jeho Výsosti cítila jsem všechny ty zloči
ny, které jsem zde slyšela jmenovatí neb spa
třila na vlastní oči. A od té doby ponechávám
úsudek o nás všech, kdekoliv jsme, oprávněně
podle původu “Jeho Pravdě. Jeho sjednoceností
lásky cítila jsem od té dobyvždy ztracenost poží
vání v lásce, utrpení postrádáním požívání, ces
ty pravé lásky ve všem a její zákony u Boha
a ve všech lidech. V lásce mám všechny tyto
vlastnosti a vykonala jsem svoji povinnost li—
dem, kteří mně zůstali tolik dlužní. Avšak co
jest mi vlastní v lásce .s věčným Bytim (jako
ideální form-a života) to proto také ještě ne—
vlastním jako (faktický) život lásky ve svém
vlastním bytí. Jsem člověk, který musí až do
smrti trpěti s Kristem v lásce, neboť máme
v pravé opravdové lásce nésti potupu, až dosáh
ne láska sama k sobě a jest námi ve ctnostech
zplnomocněna. Pak bude láska s člověkem Jedno.
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P. Silv. M. Brai_to O. P.:

VÁŠNĚ V LIDSKÉM ŽIVOTE
Dnes se tot-o slovo stalo tak potupeným a po—

mluveným, že si lidé pod ním představují něco
nedůstoj'ného člověka, něco nečestného, něco, co
je třeba potírati. Mnozí lidé si pod tím slovem
představují jenom smyslové vzrušení pohlavní
anebo zvířecí. Jest sice pravda, že vášeň jest ve
svém základě vzrušením smyslovým, že je má
me společně s mnohými zvířaty, ale v' nás vášně
jsou svým uzpůsobením tak zařízeny, aby mohly
sloužiti rozumu, aby mu byly pomocníky.
Vášně mají svou důležitost i v duchovním ži
votě. Ale i v duchovním životě se setkávají s ne—
důvěrou; J sou mnohé hlavně nekřesťanské, mi—
mokatolické školy duchovního a náboženského
života, které zavrhují všechny vášně a žádají od
člověka, aby je všechny potlačil, aby je všechny
odstranil, aby je tak zkáznil a zkli'dnil, aby jich
vůbec neměl. Ale pro-ti tomu již v začátcích, ješ
tě „dříve,než budeme pojednávati ve zvláštním
pojednání o tom, jak Vášněmohouv jednotliVých
případech a v jednotlivých úsecích duchovní ces
ty duchovního života býti potřebné, řekněme si
ihned, že Bůh nás chce míti svým i se vším, co
do nás vložil, že nechce, abychom něco zavrho—
vali, že nechce, abychom za něco se styděli, co
jest přirozené. A mezi oněmi přirozenými schop
nostmi jsou právě také lidské vášně.
Duchovní život může právě vášní použí-ti pro
svůj rozvoj, může jich užíti, aby se rychleji, moc
něji, absolutněji rozletěl k Bohu a aby s větší
prudkostí a s větší vehemencí odstraňoval to, co
se staví mezi nás a naše přiblížení se Bohu.
Nejprve tedy: Co jest vášeň filosoficky vzatá,
co nozumíme vášní v nauce o mravnostním ží
votě? Vášněmi, latinsky passio, nazýváme ona
smysl-ovávzrušení našeho smyslového dychtění.
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Zrodili jsme se pro štěstí a naše smyslové dy—

chtění jest jako předsunutou hlídkou, jest jakoby
tykadly, kterými vnímáme dobré i zlé. Na to nej
prve reaguje naše smyslová dychtivost, která
chce dobré & prchá před zlým. Naše smyslová
dychtivost jest rozštěpena ve dvojí. Jedna jest
prostým —dychtění'mpo dobrém, nebo prostým
odvracením se od zlého. Týká se to dobra, které
ho lze běž-ným způsobem nabýti, a zla, kterého
se lze obyčejným způsobem zbaviti. Ale tato .na

še smyslová dychtivost se dá stupňovati, jestliže
se nám staví nějaké Vážnější překážky v ces-tu
dosažení onoho dobra anebo přemáhá-ní onoho
zla.
To jest druhá schopnost našeho smyslového
dychtění, totiž, že se dovede rozehnati proti pře
kážkám. Této schopnosti říkáme smyslová dy
chtivost vznětlivá, kdežto prvá jest prostě jenom
žád-ostivá, prostě chce něčeho dosáhnouti, něče—
mu se vyhnouti. Tato dychtivost se postaví proti
překážce se vzrušeným vznícením, s prudkostí.
Lidské vášně jsou prvým ukazatelem dobrého
anebo zlého. Mohou ale také býti svůdci, kdyby
chtěly rozhodovati bez rozumu, kde je dobro a
kde je nepřítel. Ale mají svou velkou cenu v lid
ském životě jakožto prvý upozorňující, varovný
signál. Někdy by totiž chladný afnebooblouzený
anebo umlčený lidský rozum Viděldobré ve zlém
a zlé v dobrém. Vášně u zdravého člověka fysic
ky i mravně upozorní ihned, kam třeba zamířiti
nyní svůj život.
Rozlišujeme běžně 11 vášní. Deset je jich sdru—
žených a jedenáctá hněv jes-tbez protějšku, osa
mocena.
V prosté smyslové dychtivosti rozeznáváme:
lásku a nenávist,
'
touhu a útěk,
zálibu a smutek;
ve smyslové dychtivosti vznětlivé pak známe:
naději a zoufalství,
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—odvahu a strach,

,a konečně hněv.

Když prostě vnímáme nějakou dobrou věc,
které lze dosáhnouti, vzplane v nás pocit vzru—
šení, pocit lásky. Toto vzrušení může býti více
méně silné, někdy i docela nepatrné, někdy skoro
neznatelné. Zlá věc snadno odstranitelná v nás
budí pocit nenávisti. Když dobro, které jsme si
zamilovali,jest snadno dosažitelné,povstáváv nás
touha. Když jest zlo snadno odstranitelné, proto
že tu ještě není, prcháme před ním, povstává
v nás pocit, abychom prchli, abychom se tomuto
zlu vyhnuli, je znemožnili. Když potom dobro
milované a vytoužené máme, kocháme se poci
tem radosti, až rozkoše. Jest celá škála pocitů ra
dosti podle velikosti lásky a předmětu milova
ného, jest i rozdílný tento vznět radosti až roz—
koše. Kdyžpotom již ono zlo přišlo a nemůžeme
je odstraniti a již jsme se s tím jaksi smířili, na
stává smutek, onen hořký vznět bolesti, který
zalévá duši, která spočinula, protože musila,vně
jakém neodstranitelném již zlu.
Když jest dobro těžko dosažitelné, naděje nás
vzrušuje a pomáhá nám tímto vzrušením učiniti
všechno, čeho jest zapotřebí, abychom mohli to
ho obtížného .dobradosáhnouti. Když pak vidí
me, že zlé jest tak silné, že je neodstnaníme, pře
padá nás cit beznaděje. '
Když nám naděje pravila, že se dobra dá těžko
dosáhnouti, ale přece že jest to možné, pomáhá
nám vznět “odvahy, “abychom se dali do tohoto
zápasu. Když ale se nám jeví situ-ace beznaděj
ná, pak nás zalévá strach, že se nám to nepodaří
překonati, že dobrého nedosáhneme a zlé neod
stnaníme.
A když pak zlé přikvačí, ono vel—kézlo, které

deptá duši a tělo člověka, pak přepadá člověka
hněv. Hněv jest touha po apomstěnízlého, které
nás takto zle a dokonale Zkrušilo.
Jaká jest mravnost vášní?
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Budete i ode mne očekávati, že budu mávati
mečem a pochodní proti těmto chorobám duše,
proti těmto výstřelkům, proti těmto parasitům
lidské povaihy? _Svatý Augustin krásně praví:
„Vášně jsou zlé, je-li zlý jejich předmět. Mala
sunt, si malus est amor, bona si bonus.“ De ciVi;
tate Dei. I. 14. a. 7.

Vášeň radosti totiž, jak se ještě zmíníme, jest
základní vášní. Jaký jest předmět naší základní
lásky, totiž čeho chceme dosáhnouti v životě, po
dle toho potom také se jeví a řídíi ostatní vášně.
Protože láska dává směr a předmět ostatním
vášním, jak jsme viděli již v krátkém přehledu
a výpočtu lidských vášní.
Stoikové totiž zavrhovali všechny vášně jako
špatné, škodlivé a nedůstojné člověka. Říkali o
vášních, že jsou to jenom smyslová živočišná
hnutí, která vykolejila a která se vymkla roz
umovému vedení a že proto jsou všechny špatné.
Zapomněli, že vášně jsou projevy lidské přiro
zenosti, oné naší smyslovosti, která také patří ke
člověku, která má svá práva a která jest také
velkým pomocníkem člověkovým v celém“životě
' a může jím býti také v jeho životě mravním.
Tullius rovněž nazval vášně nemocemi, cho—ro
bami duše.
Peripatetikové zavrhovali vášně jenom ne
zřízené. Jinak ale je považovali všechny za dob—
ré, ať si měly předmět jakýkoliv. Schvalovali
všechny vášně s dobrým anebo zlým předmětem
jakožto čistě přirozené, a proto ve svém jádře
zdravé a normální 'a dobré a mravní projevy, a
zavrhov-ali jenom vášně, ve kterých lidé přestře
lují, kde příliš mnoho bez rozumu chtějí dobro
a prchají přede zlem, ať se jedná o dobro sku
tečné anebo domnělé, a podobně taJké zlo pravé
či domnělé.

_

,

Stoici tvrdili, že každá vášeň je proto špatná,
že umenšuje rozvahu lidského činu a tím také
dobro onoho skutku.
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Ale vášeň přece nemusí býti nezřízená, přece
nestojí v jejím základě, aby předstihov-ala roz
urm, aby jej zrazovala a strhovala. Naopak tím
se právě může ukázati síla lidského rozumu a
jeho moc, když může tolik lidských vznětů, tolik
prudkých a výb-ojných sil zvládnouti.
Jistě, že vášně zmenšují dobro lidského skut
ku, když předejdou lidský rozum, protože je na
př. lepší, je-li dobrý skutek vykonán s úvahou
rozumu, než z čistě nápa-ditého hnutí milosrden
ství a hnutí soucitového.
Ale, jak jsme řekli, lidský rozum má tolik sil,
aby se mohl těchto vznětů státi nejenom pánem,
nýbrž aby jich mohl užíti k lepšímu hlubšímu
zachycení, provedení. Nejdokonalejší ovšem jest,
když rozum sám ony vzněty, ony vášně rozpoutá
a ví, do jaké míry to může a dovede tedy je ří
diti. Ale to není ještě vše; aby vášně byly dobré,
musí se rozohniti, rozletěti pro správné dobro a
proti skutečnému zlu.
Tehdy jsou vášně mravné a dobré, když touží
po pravém dobr-ua prchají před skutečným zlem,
a dále podle toho, jak rozum jak přirozený, tak
Věrou osvícený, člověku ukáže, jak má se roz—

ohniti, vznětem dáti spolulnésti ke správnému
dobru a proti skutečnému zlu.
Vždyť to patří k pojmu dokonalého člověka,
aby ovládal hod.něbohatou stupnici přirozených
schopností a hodnot.
Základními vášvněmi jsou vášně prosté smys—
lové dychtívosti. Ty nás rozněcují k tomu, aby—
"chom šli za dobrem. Proto je láska, jak jsme
řekli, základní vášní..,Jaká je naše základní lás
ka, takové budou naše vášně &takový pak bude
také podle toho odstínovaný náš duchovní život.
Proto nesmírně záleží v duchovním životě na
tom, abychom si vyvoljli ústřední předmět své
lásky, předmět—nejlepší,nejkrásnější &nejčistší,
předmět, který stojí opravdu za to, aby se oň _bo—
jovalo. Čím větší a dokonalejší jest tento před
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mět, tím se bohatěji rozvine život našich vášní,
&tím také onen krásný zápas rozumu a Vůle, aby
je zvládli, aby je ke krásnému cíli připoutali.
Vášně vznětlivé jsou pomocníkem vášní dychti
vých, protože vášně dychtivé nakonec dají spo—
činutí, klidné spočinutí, a vracejí se ke svému
základu, k lásce. Vášně vznětlivé pomáhají pře—
máh-ati těžkosti, které se stavějí v cestu spoči
nutí v dobrém a ve vítězství nad zlem.
Celý člověk jest založen na lásce, na štěstí, na
spočinutí v mil-ovaném předmětu. Zrodili jsme
se pro štěstí a všechny tyto vášně, tento šik 11
vášní jest pomoci k dosažení tohoto předmětu
lásky, ke spočinutí, k blaženosti v této lásce.
Když postavíme lásku Boží a jeho svatých da
rů jakožto cestu k němu do středu svých vášní,
nemusíme se jich báti. Neodvedou nás, nebudou
nás zdržovati na cestě, nýbrž tím rychleji řízeny
rozumem naplněný-m vírou a vůli posilněnou mi—
lostí nás přivedou
ke spočinutí naprosto klidném
CVVI
ženství.

P.Mag.Metod.Habáň O.P.:
PASIVITA V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ
V lidské duši je značná její část, která je pa
sivní. Má v sobě velmi mnoho možnosti, které
mohou a mají být vyrovnány a naplněny. Z nich
vyvstávají v duševním vědomí touhy a požadav—
ky, které pudí duši k aktivnímu, činorodému po
měru k věcem. Pasivní sta-v možnosti i aktivní
rozmach mají svůj přirozený cíl pro člověka;
možnost probouzí vědomí něčeho, co člověk v so
bě nemá, ale je schopen toho nabýt, aby byl do
k-onalý a dovršil svou duchovní stránku. Aktivi—
tou uskutečňuje to, co poznává že má dosáhnout,
že si má osvojit, aby duchovní stránka života
měla svou plnost a byl ukojen její hlad a žízeň.
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Poznání cíle předchází jednání, to pak probou
zí V člověku. vzlet, nadšení a city, ty zase jsou
počátkem činného rozmachu duše k dosažení du—
chovního bohatství VBohu. Takový je přirozený
celek v .duši lid-ské, že z poznání se rodí vzlet a
nadšení a z nich se má zrodit čin a skutek, kte
rým člověk dosahuje dobra Božího a svého zdo—
konalení. Člověk má od Boha všechny své schop
nosti a možnosti proto, aby jich používal k dosa
žení posledního cíle, Boha a jeho království. Tak
jako přirozeně hledí použít svých možností a
schopností k tomu, aby se stal užitečným člea
nem společnosti, aby dosáhl zaměstnání a uplat
nil se v rodině a ve státě, tak zbývá člověku
i třetí přirozená i nadpřirozená povinnost, trys
kající z milosti Kristovy, pracovat pro království
Kristovo Vsobě i ve svém oboru působení.
Přirozený obor působnosti nesmí být oddělo—
ván od nutné působnosti pro království Boží, ne
boť ten, kdo odděluje tyto dva obory a nepodři
zuje je sobě navzájem, neplní celý životní úkol,
nespěj'e k dosažení posledního cíle, chybí mu
stále dokonalost plynoucí z Božího bohatství, ne
naplňuje svou duši vším, po čem volá a žízní.
Neboť pro duši křesťanskou, to jest posvěcenou
Kristem, platí stále slova Kristova: „Kdo žízníš,
pojď ke mně a pijl“
Život křesťanský a duchovní je tedy nejdříve
pasiv-ní; p'a-sivnost záleží v tom, že si duše uvě
domuje své nedostatky, své možnosti, svétouhy
a požadavky, pocházející nejen z její rozumné
přirozenosti, ale i ze stavu milosti a posvěcení.
.Kristovo posvěcení duše zvláště vyvolává v ní
větším světlem a hnutími milosti aspirace a vzle—
ty, touhy a poznání ned-ostatků a vlastní bídy,
ale i poznání velikosti Boží a dobroty, která se
sdílí, aby člověka zdokonalil-a a naplnila. Čím
více se duše obírá dokonalostí a krásou Boží, jak
se jeví na př. v díle stvoření nebo v díle vykou—
pení Kristova, tím více se množí v duši aspirace,
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šíří se duchovní obzor a vhled do tajemství Bo
žího a jeho království; tím lépe poznává mož—
nosti velké účasti na životě Božím nana ovoci
království Kristova, které záleží Vpokoji a míru
VDuchu sv. Vzrůstá nadšení, jímž se duše chvěje

celá připravena napohyb svých schopností a sil
mysli a vůle, aby provedla v sobě velké dílo po
svěcení a dosažení království Kristova Vcelé šíři,
hloubce a Výši.
Tato možnost, i když se už jeví Vnadšení a ci
tech, neznamená ještě dosažení dokonalosti a ži

vota podobného Bohu. V možností je probuzena
první část duchovního života, která má přiroze
ně přejít do činnosti duše a schopností, do čin
nosti vnitřní, mysli, Vůle i zevnější. Činnosti te
prve naplníme vůli Boží, když ji vykonáme,
když posvěcenou

aktivit-ou naplníme

“SVO—u
vůli,

svou mysl a své údy, aby se staly nástrojem
ctnosti a energie Boží, jako dříve byly nástrojem
žádosti nebo jiné špatnosti.
Je mnoho druhů nebezpečné pasivnosti, která
se stává překážkou rozvoje duchovního života a
rozvoje království Kristova V nás.
První druh pasivnosti je u lidí, kteří se spokojí
V duchovním životě jen vnitřními možnostmi,
které v sobě pozorují; .cítí hlad 'a žízeň, ale ne
jdou k pramenům občerstvení.
Takové duše odsunu'jí svůj duchovní skutečný
prospěch na neurčito, do budoucnosti; Vidí své
možnosti jako nemoc-ní,kteří prožívají touhu, že
mohou být uzdravení, ale nedovedou udělat po
třebné kroky k uzdravujícímu lékaři a použít
pomoci.

Takové duše se podobají nemocnému, kterého
Kristus našel u jezera už 38 let postiženého ne
mocí, který ale nemohl sestoupí-t do vody, když
se voda hnula, neboť vždy ho předešel někdo
jiný a on zůstal ležet ve své nemohoucnosti.
Kolik dobrých začátků duchovního života se
nedostalo za takové možnosti a tak duchovní ži
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vot ustmul, snad i zmizel úplně, nebo má na
mále, že zmizí docela.
Větší rozmach síly Kristovy a vlastního úsilí;
„vstaň a choď“ by mohlo rozmnožiti &upevniti
život duchovní, a'by duše dovedla nésti sladké a
lehké jho Vůle Boží.
Kolik rozmachů milosti Boží zůstalo stát na
tomto mrtvém bodě možnosti, kterých duše ne
použila, jimiž nic nevykonala pro. svou netečnou
pasivitu pro život věčný!
Mimo jakýkoliv stupeň života duchovního jsou
ty duše, které sice poznávají své možnosti du—
chovní, z nichž ale neuskuteční nic, ani ne první
krok, t. j. očištění z hříchů.
Takoví lidé se nazývají „nábožensky založeni“,
ale jejich založení nic neuskutečňuje z duchovní
krásy Království Kristova &proto přesto, že mají
své možnosti, žijí V hříchu, jako by je neměli.
Takový stupeň pasivity duchovní je pra-menvše
ho nepokoje 'a nezřízenosti, nebot' možnosti du

chovní hledají naplnit věcmi neduchovními a
tím propast v duši se jen prohlubuje.
Druhý druh pasivity je V příbytcích lidského
nitra tam, kde možnosti duchovního dobra a ži
vota probudí v duši i nadšení i city, ale dále
se nedostanou. V takových duších snaha o krá
lovství Kristovo jde až k probuzení vzletu a aspi
ra—cí,ale p-asivnost jejich záleží v tom, že užívají

citů, aby se pokochaly samy, aby v nich našly
své uspokojení a tak odlučují vzlet &city od je—
jich přirozené spojitosti s činy a skutky. Proto
nemohou přinášet ovoce života a plnění vůle Bo
ží; nepřinášejí Bohu čest a slávu, ale hledají své
zadostučínění. Takové duše se dovedou třeba
rozplývat v citu při úkonech ve službě Boží, do
vedou r-oz-nítit citlivost při pohledu na krásu
Boží nebo při úvaze o jeho lásce, probouzejí roz
manité vzlety a nadšení při patření na hvězdy a
na jiná díla Boží, více však účinků to nepřinese
než toto zadostučiněnnía záliba v citu. Vynaléza
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vost použití a najíti nová prožívání citu zavádí
takové duše i k těm nejtajemnějšim a největším
prostředkům moudrosti a lásky Boží, na př. i do
sv. přijímání zapřá-daji svou s'obec-kousnahu mít
potěšení &zad-ostučinění z citu.
Obdivuji se i kráse bohoslužeb, obřadů a cír
kevní hudby nebo zpěvu; ne prot-o, aby jim to

vše bylo prostředkem k pozdvižení mysli a po
sily vůle na cestě k Bohu, ale pro zadostučinění
citům a citlivosti.
Samozřejmě, že ..poukončení těchto chvil du
ševního a citového vzrušení se vracejí zase do
svého starého, neposvěceného způsobu života,
v němž pokračují ve svých chybách, netrpělivos
tech, neči-stotě &jiných hříších. Tento „werthe
rovský“ způsob pasivnosti oddati se citům ne—
znamená službu B—o'hu,
jenž praví: „Ne ten, kdo

mi ř'ká Pane, Pane, vejde do království Božího,
ale ten, jenž plní vůli Otce mého, který je v ne
besích.“ Duše oddány takové neurčitosti citu jsou
přeplněny neurčitými touhami a smutky, „a to
vše jim nic nepomáhá, neboť neslouží Bohu, ale
sobě.

_

Takové duše slyší slovo Boží a čtou vybrané
knihy pro týž účel, aby to v nich vzbuzovalo
vzrušení citů. Neuvažují hlouběji o prav-dě Boží
ani nezařizují svůj život podle ní, ale poslou
chají, aby ukolébaly své city jednak dovednou
řečí, jednak tím, co slyší. Dovedou o těchže vě
cech a citech i mnoho hovořit, ale dále ke skut—
kům &k životu podle pravdy se nedostanou. Ká
zání posuzují podle množství probuzených citů
a podle s'amolibosti, v níž prožily dobu určenou
pro poslouchání slova Božího.
Je jasné, že takový způsob pěstování slova Bo—
žího nepřináší ovoce. Tnní vlastní sebelásky udu—
sí vše, že ani nevzej-de dobré zrno.
Jiný druh pasivity záleží v tom-, že duše hle—
dají duchovní život jen v řečia radách druhých,
samy ze sebe nevydají ani nejmenší úsilí o zís
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,kání ctností. Duchovní rádce nedává sílu ani
vůli, může jen radit, jak je třeba získávat na du
chovní 'síle milosti a ctnosti. Těmto duším se
zdá, že nemohou sebe překonat, neboť jsou stále
p-řekonávány určitými vadami a chybami nebo
hříchy, nebo že se nemohou dobře modlí-t, ježto
jsou stále rozptýlené. Všechnu vinu kladou na
jiné, nikdy samy na sebe; ani si neuvědomí, že
hlavní vina je v nich, v nedostatku přirozené a
nadpřirozené aktivity, v nedostatku úsilí a pro—
vádění, v nedostatku ctnostných úkonů sebezá
poru a sebeovládání.
.
_ Tento nedostatek síly vůle pro získané ctnosti
a pro jejich zdokonalení právě proto, že neod—
straní všechny překážky, které nachází milost
Boží v nás a proto nadpřirozené ctnosti nedosa
hují svých účinků, se projevuje jako překážející
pasivita i u těch duší, které se pustily a snad už
i pokročily částečně v duchovním životě.
DuchoVní život vyžaduje síly všech schopností
duše, vyžaduje všechno úsilí, jehož je duše
schopna, aby se přiblížila k Bohu. Nelze postu
povat nerozhodně nebo nedbale. Dosažení spoje
ní s Bohem vyžaduje překonávání nebezpečné &
škodlivé pasivity a pěstování celé síly a velikosti
duše. Jen těmito velikými úkony mysli a vůle,
jíž je podřízena i citlivost, jen velkým úsilím
v používání milosti a darů Božích se daří du
chovnímu životu.
Oproti této nesprávné pasivitě je jiná v lidské
duši, která znamená jednak přirozený poměr
k Bohu, nebo nadpřirozenou úpravu v duši, kte
rou působí milost, aby duše byla učenlivá a po
volná jako nástroj v rukou Božích. Touto uče
livostí a vnímavostí duše přijímá v přirozeném
řádu od Boha inspirace a nadšení, v nadpřiroze—
ném řádě světlo a hnutí milosti, popudy a vnuk
nutí Boží; v nejvyšším stupni je pak duše pasiv
ní dary Ducha sv., jimiž se stává povolným ná
strojem Ducha sv., že v ní vytváří nadlidské
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úkony víry, naděje, lásky a jiných darů a ctnos
ti, na které duše sama, ani je—liposvěcena mi
lostí, by nestačila. Tato pasivnost k Božím-uve
dení a vnukáni, k působení Ducha sv.. V nás je
velmi užitečná &důležitá proto, aby se duše zdo
konalila podle úmyslů Boží moudrosti.

Dominik Pecka:
AFORISMY O NEMOCI
1. — Pascal se domníval, že nemoc je přiroze
ným stavem člověka, neboť „teprve když jsme
nemocni, jsme tam, kde bychom měli býti vždy
cky, zbaveni všeho dobra a všech slastí smyslů,
prosti všech vášní, které pobuřují po celý život,
bez ctižádosti, bez lakoty, v ustavičném očeká
vání smrti“. Jsa nemocen, téměř se obával uzdra
vení. A když se ho tázali na důvod, pravil: „Pr-o
tože znám nebezpečenství zdraví a výhody ne
mou.“
A tak vidíme, že stín Lutherovy desperace je
delší než by se zdálo. Luther myslí, že násled
kem prvotního hříchu je člověk úplně zkažen 
ale je šťastně nedůsledný: jí vydatně a pije ještě
vydatněji, neboť je-li člověk zkažen, neznamená
to, že je nemocen.
Pascal uvažuje o velikosti a bídě člověka. Bída
člověka: kámen v močovodu vojevůdce - a hle,
není schopen říditi bitvu; moucha bzučící učenci
kolem čel-a—a hle, není schopen mysliti. To není

zkaženost, to je bída, to je nemoc. A Pascal se
postí a koná skutky kajícné, ačkoliv to není nic
dobrého pro nemocné.
2. — Ležet v moderní nemocnici pod dozorem
několika lékařů, být obsluhován diplomovanými
ošetřovatelkami, dostávat denně pozdravyakvě
tiny, přijímat návštěvy přátel & ctitelů - to je
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nemoc, ale není to trápení. Co je vskutku trapná
nemoc, poznal by člověk, kdyby ležel někde sám
a sám, bez potřebné péče a bez lidské útěchy 
jen sám se svou bolestí - to by byla nemoc v pl
ném smyslu - bez-moc, bída člověka. Proto si
Pascal v nemoci přál, aby v jeho domě 'byl chudý
nemoc-ný, jemuž by byly prokazovány stejné
služby. A když mu nemohli vyhověti, prosil, aby
ho přenesli do nemocnice pro nezhojitelně ne—
mocné, neboť toužil zemříti ve společnosti chu
dých.

.

3. — Filoktetes byl jeden z hrdin řeckých, kteří
jeli d'obývat Troje. Už o něm vím jen málo.
Uštkla ho zmije a rána mu hnisala nesnesitelně
zapáchajic, takže byl na obtíž svým druhům.
I vyvezli ho na ostrov Lemnos a odpluli. Ovšem,
nebylo mu pomoci. A musí se tudíž uz-nati, že to
bylo to nejrozumnější, co se s ním mohlo udělat.
Se zhojitelnými nemocnými se totiž může na—
klá-dati také podle lásky; ale s nezhojitelnými se
musí jednati jen podle rozumu. A s těmi, kdož
trpí nemocí nakažlivou, také.
4. -—'Vknize Civilisation vypravuje Duhamel o
poručíku Daucheovi, který, byv raněn do hlavy,
nosil střelu v dutině lebeční, ale cítil se zcela
zdravým a netušil, že jeho zranění se skončí ná
hlou smrtí, a to ibrzy. Lékař, 'kterývi-děl, že Du“—

hamel přilnul :k Daucheovi upřímným přátel
stvím, pověděl mu, jak to s Dauchem opravdu
stojí. Od té chvíle myslil Duha'mel jen na Dau
cheovu blízkou smrt a prožíval takřka agonii za
něho. Dauche však se cítil stále dobře a dělal
plány pro budoucnost. - „Vy jste šťastný člověk,
že můžete dělat plány v takové době,“ řekl mu
Duhamel jednoho dne. Byla to věta všeobecná a
neurčitá a Duhamel cítil hned, že je hrubá &lsti
vá. Chtěl ji nějak napraviti, ale Dauche pravil:
„Což není to už plán, necháváme-li bíti své srd
ce?“
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“

Duhamel vylíčil své postavení jako zvláštní 
žíti V blízkosti člověka, který je vlastně odsou—'

zen k smrti a který o tom nemá tušení. Ale není
to situace každého z nás? Jenže v příběhu Du—
hamelově jest to jaksi rozděleno na dvě osoby:
člověk se tam strachuje o jiného člověka. Avšak
člověk by se měl strachov-ati sám o sebe. Jsme
Vlastně všichni odsouzeni k smrti. A Všichni dě—

láme plány. A všichni necháváme bušiti své srd
ce. A co je život jiného než agonie bez agonie?
5.— Mnohé nemoci jsou jen očekáváním nemoci.
Není nebezpečí, nenastane-li komplikace —tak
se říkává. Čeká se tedy na možnou komplikaci.
Očekávání budoucího zla sluje strach. Strach je
vlastně také nemoc, ba dokonce nemoc nejhorší,
poněvadž podlamuje regenerační a obranné síly
duše i těla. Nejúspěšnější je lékař, který dovede
léčit ze strachu. Jsou choroby, které mají původ
duševní. Pathologové je nazývají choroba-mipsy
chogenními. To samo už svědčí, že i zdraví může
míti původ duševní, ba dokonce že zdraví zdaleka

není jen harmonie tělesná, nýbrž spíše harmonie
duchovně-mravně-tělesná, jak správně zdůraz
ňuje ethi'kotherapie.
Vzbuditi v nemocném důvěru, zaplašiti jeho
obavy - to je někdy mocnější lék než nějaký slo
žitý chemický preparát. Ale to ovšem může i ne
lékař. Dnes prý už ani odborná lékařská Věda
nevystupuje tak ostře jako kdysi proti tak' zva
ným zázračným léčitelům. Máme-li léčivé ne—
rosty, rostliny a zvířata, proč prý bychom ne
mohli míti léčivé lidi? Jaký důvod by nás mohl
oprávniti, abychom zavrhovali léčivé síly jen
proto, že se vyskytly v člověku, který nemá lé
kařský diplom?
Hledá se lék proti strachu. Je jisto, že tento
lék není v chladných úvahách rozumových - ale
také ne v plané optimistické důvěřivosti. Jsou
lidé, kteří se prostě snaží strach umysliti. Říkají
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si na příklad: Nač mysliti na budoucí zlo? To zlo
buď nastane nebo nenastane. Nenastane-li, je
zbytečné se ho obávat. A nastane-li, je marně se

mu vzpírati a je nesmyslné trápiti se dvakrát:
jednou předem, dokud ještě nenastalo, a po dru
hé, až se vskutku objeví. Jenže do této stoické
apathie se člověk marně nutí - prostě proto, že
není tvorem ryze rozumovým a jeho jistoty a
nejistoty nevyvěraji-jen z logických úvah, nýbrž
také z oblasti citu a fantasie.
Hledá se lék proti strachu. Ano, kdo nás naučí
nehleděti ani dopředu, ani dozadu, nýbrž vzhů
ru?
6. -— Nemoc je cosi uprostřed mezi životem a

smrti. Neni to život. A není to smrt. Je to stav
neurčitý. Nejistotnost jest nejvýraznější znám
kou nemoci. Nemocný nevi, uzdraví—li se či ze
mře-li. Zitřek nemocného je ve znamení otázky.

Budoucnost nemocného - neznámo. Ale tento
nárys situace nemocného člověka jest nárys si
tuace lidské vůbec - neboť kdo z nás ví, dožije-li

se zítřka, dokoná—lisvé dílo, uzří-li ještě své přá
tele? A zdali jsme neslyšeli, že do dne umřel

náhlou smrti člověk, který jinému předpovídal
smrt do roka? Kdo z nás není jepicí, jejiž tělo je
křehké a doba života krátká? Život sám je ne
jistota. Nezná-me budoucnost. Ovšem, ve zdraví
člověk staví proti základnímu pocitu nejistoty
své jistoty: jistotu, že ráno vstane, že zítra to a
ono vykoná, tam a onampůjlde. Tyto jistoty jsou
nejistotné, ale člověk na to nemysli. V nemoci
však již není půdy pro jistoty: nemoc je pravý
vstup do neznáma.
Divný paradox života: jistotná nejistota a ne
jistotná jistota - jak to formuloval Petr Wust.
Secura insecuritas. Insecura securitas. Příliš mno—
ho nejistoty v životě vyvolává strach a zoufal
ství. Příliš mnoho jistoty v životě plodí nudu,
nespokojenost, omrzelost. Takový je člověk: po,
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t-řebuje právě tak jistoty jako nejistoty. Nedo
statek jistoty ho zneklidňuje. Nedostatek nejis—
toty ho nudí.
Myšlenka: zítřek bude jako dnešek, dny se
Vlekou v neměnné jednotvárnosti, co bylo, opět
bude a bude to tak, jak to bylo —je člověku ne—

snesitelna a V ní je podklad všech jeho dobro
družných tužeb. Ale týž člověk, je-li podroben
nejistotám života dobrodružného, opět touží po
jistotách života nedobrodružného. Nevydržívne
jistotě a nevydrží bez nejistoty: neque tecum
possum vivere, neque sine te.
Nemoc je veliké dobrodružství. A její nejisto
ty učí člověka milovati jistoty všedních dnů, do—
mov, přátele, denní práci, vzduch, světlo, chléb,
vodu. Všechny ty prosté a všední věci se jeví
nemocnému jako žádoucí a skvělé. Neboť nemoc—
ný jest ten, jenž vstoupil v noc neznáma, aby
objevil nádheru svítání.
7. — Pascal nemá tak"docela nepravdu. V nemo
ci pohasíná všechna „velikost“ člověka. V ne
moci nejlépe cítí člověk, že jest tvorem bezmoc
ným, podmíněným a závislým. A v tom pocitu
bezmocnosti jest jaksi blíž své přirozenosti. „Bu
dete jako bohové“ - tento rouhavý příslib démo
na se v' nemoci zjevuje jako nejlživější slovo,
jaké kdy bylo vysloveno. Býti jako Bůh - býti
bytostí naprosto svéprávnou a nezávislou - ne—
'přestalo nikdy býti skrytou touhou člověka: hříš—
ník je právě člověk,který si počíná, jako by ne
byl závislý, jako by sám sobě mohl dávati záko
ny, člověk, který ve své pýše si takřka hraje na
Boha. Ale v nemoci se ukazuje přirozenost člo
věk-apodle pravdy: člověk jest ens ab alio - by
tost od jiného. Že jest bytostí stvořenou a závis
lou, prožívá člověk nejhlouběji v nemoci: ne
moc, jak slovo samo naznačuje, jest opak moci.
Mocný není nikdo - jen Bůh, ens a se.
Nemoc přivádí člověka k sobě samému, osvo
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b—ozujeho od pýchy a Všech sebeklamů, jichž

pýcha je základem, vede ho k správnému úsud
ku o sobě samém a učí ho pokoře, jež jest nej
správnějším a nejpravidelnějším postojem člo
Věka před Bohem.

8. — Nemocný je sám. Čteme v Genesi: „Není
dobře člověku býti samotnému.“ Tímto výrokem
sám Tvůrce označuje člověka jako tvora pospo
litéh-o. Samota se příčí bytnosti člověka. Dávno
před definicí Aristotelovou, jež vystihuje člově
ka jako zoon politikon, jako tvora společenského
či spíše státního, vyjádřilo Písmo sociální pova
hu člověka. Opuštěnost, osamocení, odluka -jsou
nejtru-dnější atributy nemoci. A proto jest mrav
ní povinností nemocné nejen léčiti, nýbrž i na—
vštěvovati. Návštěvou nepřispíváme sice přímo
k uzdravení „nemocného,ale odnímáme mu pocit
opuštěnosti vracíme ho tařka do řádu společen—
ského, z něhož byl onemocněním vytržen.
Nemoc je bezvládnost, slabost a mdloba. Více
než kdo jiný jest nemocný odkázán na pomoc
bližní-ch. Potřebuje lékaře. Potřebuje ošetřova
tele. Potřebuje těšitele. Je možno napsati historii
trosečníka, žijícího na pustém ostrově. Ale není
možno si představiti robinsonádu nemocničního
lože. V nemoci člověk prožívá sociální vztahy
hlouběji než ve zdraví. Zdravý člověkmůže hrdě
prohlašovati, že se nikoho o nic nepr-osí. Může
také pohr-dati lidstvem vůbec a lékaři zvláště.
Může také vymy-sliti filosofii solipsismu. Ale tím
jen padělá svoji xčlověckost,zastirá svoji pravou
přirozenost" a staví se na falešné kothurny, je—
jichž sláva se může skončiti obyčej-ným vyvrt
nutím kotníku. Nemocný může vyčítati Bohu,
že stvořil mouchy, ale nemůže mu vyčítati, že
stvořil lidi.
Nemocnému nesluší umělé postoje. Jeho dra
ma se rozvíjí bez škrabošek. Nemocný nehraje
divadlo. A v tom je také příčina, že si nepřeje,
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aby někdo hrál divadlo jemu. Goncourtova he
rečka Faustinová se sklání nad ložem svého umí
rajícího milence: ale zároveň se dívá i do zrcadla
studujíc výraz své tváře, aby ho mohla umělec
ky využití v divadle. Poslední slova umírajícího
nemohou pak býti jiná než: vyhod'te tu ženu!

P.Bertrand Snobl:
STŘÍZLIVÉ OPOJENÍ
Každý útržek bytí, s kterým se srazíme na
své pouti k Jedinému Bytí, má pro nás určité
poselství. Otázku... a zároveň odpověď. A člo
věku byl dán tenhle nej-horší úkol - occupatio
pessima - luštit skrytý smysl, ...pochopit, vy
jádřít.
Mnohdy se nám projeví skrytá „tajemství“ 
ale za nic je nedovedemesdělit druhým : uvěz
nit je ve slově. Jindy zase naopak, jako by slova
ztratila svou tíhu a stala se jemnou sítí, vynáše
jící na břeh nejdražší úlovek.
Před námi leží teď úryvek římské liturgie,
podávaný pod dominikánským znakem; a “nad
pis těchto řádků vám přibližuje první - možná
též poslední pohled na jeho rysy.
Nejvlastnějším znakem dominikánské liturgie
- po výtce mše sv. - je... střízlivé opojení...
opojení z prudké síly bezmezného 'dání se a při
jetí, tryskající z života Nejsvětější Trojice, skry
té pod s—krovněnenápadným - a to vědomě 
vnějším Výrazem. Nic jiného než následování
příkladu Toho, který je náš jediný Mistr (vzpo
meňte si na div eucharistiel).
Ta slova zachycují též náladu pátého generála
dominikánů Humberta de Roman-s, když 0 let
nících r. 1256 (přihlédněte ke shodě) podával
bratřím přítomným na všeobecném shromáždění
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VIVO

V Par1z1 dokončené dílo, na kterém se pracovalo
mnoho let,1 dílo dominikánské liturgie.
Nebyl to klenot vzniklý třením a omíláním
průběhem dějin, je to dílo záměrného výběru2 
které tím lépe dá poznat úmysl tvůrců - defini—
tivně schválené sv. Stolicí 7. července 1267,3 a
které od té doby zůstává dodnes4 milované a ob
divované všemi, kdo měli příležitost se s ním se—
známit.

Projdeme krátce ordinarium, stálou část mše
svaté. Nebyla vždy tak pevná a neměnná jako
dnes. A i když slova stála, tedy aspoň se značně
1Je znám breviář, který používal sv. Dominik a tedy
i jeho bratři. Jiný breviář je z doby jeho nástupce bl. J or
dána, 1228.V té době provincie tak prudce rostly, že ne
bylo možno 'udržet stejný krok v úpravě liturgie. Na
všeobecném shromáždění 1244nařízena příprava nových
oprav. Stanovena čtyřčlenná komise, které všichni měli
dodat své lit. knihy .a případné návrhy. Vzniklé dílo za
vedeno na zkoušku. Asi neobstálo, neboť 1252 nařízeno
nové zkoumání. A ani to by nebylo skončeno, nebýt roz
hodujícího vlivu Humberta, který byl 1254v Budapešti
zvolen 5. velmistrem. Ten dilo dokončil - měl v tom vel.
ikézkušenosti; sám jako provinciál římský opravil lekci
onář a jiné části liturgických knih - a 1256závazně ulo
žil. Tedy práce nejméně 40 let a celého řádu.
2 Ovšem, že z materiálu poskytnutého dobou. Ukazují
to slova misálu: na př.: kněz, když přijde, vynechav to,
co říkají světští, jako žalm Judica . . ., začne hned verš
Confitemini. Jinde se praví: Žalmy a modlitbami, o nichž
není psáno, abychom se je modlili, jako Benedicite sa
cerdotes a ostatní po mši sv., nechť se neobtěžuje...;
podobná upozornění jsou při Confiteor nebo před sv.
přijímáním.
3V bulle vyzdvihuje sv. Otec snahu po jednotě a uka
zuje na příčiny nejednotnosti . . . velké rozšíření od jed
noho moře k druhému, různé krajinné zvyky.
'
4 S nepatrnými změnami, na které bude upozoměno.
Nemělo to být něco ztrnule nehybného. Sám papež Ho
norius IV. jim dává možnost úprav (breve z 2. X. 1285):
pohnutí vašimi oddanými prosbami, tímto listem vám
udělujeme moc měnit zmíněné officium, t. j. přidávat
nebo ubírat, jak by bylo ustanoveno skrze tři kapitula
vašeho řádu...- (Bul. O. P., sv. 2, str. &) Řád používal
tohoto dovolení, odvolaného teprve až koncem 17.století.
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různily průvodní pohyby. Zjistíme to na každém
kroku. Hned začátek - v našem obřadu přichází
kněz spolu s přisluhujícími5 k oltáři teprve, když
kůr zpívá Sláva Otci. .. v officiu.6 Po úkloně ne
bo pokleknutí7 sejmou kapuce a kněz se modlí
potichu tu modlitbu, kterou se pak modlí přes
den před každou svou prací, spojuje tak vědomě
celý den s obětíPáně: Actiones nostras... Činy
naše, prosíme, Pane, milostí předcházej a pomo
cí provázej, aby Všechno naše konání8 Tebou
vždy začínalo a Tebou začaté se dokonávalo,
skrze Krista Pána našeho-, amen.
Tato modlitba mluví sama - Bůh je počátek a
konec všeho našeho snažení, v Něm vše, bez Ně
ho nic. Duše, takto probuzena, nemůže se proje—
vovat dlouhými, mnOhomluvnými vzdechy. Jen
krátké, prudce výrazné9 zvolání k spolupracovní
kům: Confitemini Domino . .. Chvalte Hospodina,
5 Přihlížíme zde k slavné mši sv., t. j. konventní. J ejí
předpisy jsou v missale altaris majoris (hlavního oltá
ře).Missale minorum altarium (vedlejších) nařizuje řídit
se předpisy misalis altaris majoris, pokud _lze. Při pří—

chodu podjáhen nese evangeliář, jáhen misál. Ve všední
přináší podjáhen hned kalich. Jindy až po Gloria, resp.
Kyrie.

,

6Název officium je z galské liturgie, jak ukazuje Hu
go od sv. Viktora, je to část za celek. Tedy officium :
introit římské liturgie.
7 Úklona, poněvadž dříve nebývaly na oltářích svato—
stánky. Teprve r. 1569 (viz Reichert, Acta cap. gen. V,
91)bylo přidáno pokleknutí k úkloně, a to ještě na přání
(suggerente pia d'evotione)kardinála Alexandra, synov
ce tehdejšího papeže.
_
8 Malá, ale výrazná obměna. Nám stačí pouze Výraz

operatio - konání, kde potřebují římští dvou, t. j. oratio
et operatio (modlitba a konání). Nyní po modlitbě se
přidává ještě velký kříž se slovy: Ve jménu Otce atd.
(zavedeno teprve 1656, Reichert VII, 394).
9 Srovnejte délku stupňových modliteb římských a
našich. Tento kratší způsob není ostatně jen náš; byl
častěji používán v té době, jako nejvhodnější úvod ke
Confiteor: Confitemini - Vyznávejte . .. Confiteor - Vy
znávám se. Tato část byla ustálena značně pozdě (v řím
ské lit. za Pia V, 1568).
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neboť je dobrý, a ti odpoví: neboť na věky mi
losrdenství jeho.10
V těchto slovech dá duše výraz celému svému
životu. Proč? Tato slova 117. žalmu tvoří verš
responsoria velikonoční mše sv., opěvují "neko
nečně milosrdnou lásku Boží, oslavenou skrze
ponížení kříže. A kormu jednou opravdu zazněl
jejich nápěv (quoniam bonus —vždyť je dobrý),
nemůže zapomenout a vždy znovu ho strhnev ná
ladu velikonočního jitra, a ve vědomí přemíry
milosti Boží a vlastní slabosti sklání se kněz hlu
boce: Confiteor...11 Vyznávám se Bohu všemo
houcímu,12 blahoslavené Marii, “vždy Panně,12
blahoslavenému Otci Dominiku12a všem svatým
a vám bratří, že příliš jsem zhřešil myšlením,
slovem, skutkem i opomenutím svou vinou; pro
sím vás, modlete se za mne. Služebníci plní jeho

prosbu: Misereatur... Smíluj se nad tebou vše
mohoucí Bůh a odpusť ti všechny tvé hříchy;
osvoboď tě ode všeho zlého, spas a posilní v kaž
dém dobrém .díle a přiveď tě k životu věčnému . ..

Kněz souhlasí: amen. staň se! Také služebníci
mají své poklesky, které v Confiteor přednášejí
knězi, který se jim odvděčuje stejnou službou. . .
1“Že tato slova mohla mít i osobnější vztah k tvůr
cům naší liturgie, můžeme ukázat srovnáním: Kartusiá
ni,.řád proslulý svým mlčením, začínají svůj největší
úkon prosbou: Postav, Pane, stráž mým ústům, a ohradní
bránu mým rtům (ž. 140, 3). - Tedy prosba o utvrzení
v mlčení. A naši, kteří byli hlasatelé, apoštolové Krista
ukřižovaného a vzkříšeného (Viz ž. 117), lidé, kteří jako

sv. Pavel, zapomínali plni lásky na sebe, nemohli než
V-olatk druhým: Confitemini - ukažte životem i smrti,
že Bůh je dobrý, odpovězte, že jeho milosrdenství nemá
konce.

'

11To stručné vyznání je společné s kartusiány, cister
ciáky a karmelitány.
12O těchto přídavcích: Reichert VII, 1288,r. 1650: Na—

řizujeme též, aby podle shrom. V Římě 1629 se říkalo
v Confiteor: bl. Marii, „vždy Panně“ a podle generaliss.
tamtéž 1644,bl. Dominiku, „našemu Otci“, k tomu nyní
připojujeme, abychom se více shodli s obřady celé Cír
kve, Bohu „všemohoucímu“.
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Misereatur (s příslušnou změnou osoby) a přidá
ještě z plnosti své moci, Absolutionem... Roz
hřešení a odpuštění všech vašich hříchů nechť
vám udělí všemohoucí a milosrdný Pán - a oni
vždy odpoví: Amen.
Vyznání zde popsané je nejjednodušší útvar,
jaký si možno představit. 13Uvádí, komu se hlav
ně vyznáváme, těm, kteří o nás zvlášť pečují;“
též předmět je uveden theologicky - jak to činí
sv. Tomáš v Summě-ve třech možných stupních,
kladně; počínaje nejmenším, t. j. vnitřním (myš
lenka), přes projev k dokonanému vnějšímu dí
lu. Přidává jen záporně: „opomenutím“ (zároveň
s jinými řády, př. kartusiány), poněvadž víme,
jak mnoho ztrácí řeholník nedosti pozorným sle—
dováním tahu milosti, která je „jediné potřebné“
(Luk. 10, 42).15

Nyní kněz povstane zakončuje úkon slovy,
kterými mniši uzavírali svá shromáždění (capi
tula): Adjutorium ... Pomoc naše ve jménu Páně
(a víme, že jméno Pána je láska [1 Jan, 4, 8]);
odpověď: Jenž stvořil nebe i zemi (zajisté i tu
novou). 16

Příprava - očistná - je skončena, kněz může
přistoupit k oltáři17s modlitbou: Aufer a nobis..
13 Srovnejte s původním confiteor opatství Cluny:
Vyznávám se Bohu a všem svatým jeho a vám Otče, že
jsem zhřešil myšlením, mluvením a'konáním, svou vi
nou, prosím vás, modlete se za mne.
“ Srovnejte s profesní formulí: slibuji poslušnost Bo
hu, bl. Marii a bl. Dominiku a vám N. N. převoru atd.
15Naše misereatur je sice o něco delší než římské, je
to však vyváženo zvýrazněním podané myšlenky.'
“ Žalm 123, v. 8. Neděláme zde kříž, stejně jako při
Confiteor při mea culpa se nebijeme v prsa, ani při vo
bis fratrese se neobracíme k služebníkům.
" Služebníci zatím připraví potřebné věci. Neokuřu
jeme nyní oltář. Zajímavé sdělení Reichert V, 89: Ohled
ně předpisů při úvodu mše sv., jak totiž rozevírat &spo
jovat ruce, o nichž byly nemalé spory v mínění a růz—
nost v provádění a ani v ordinariu nebylo něco pozna
čeno, stanovíme, jako shodnější s ním, aby ruce byly
sepjaty od začátku mše až k začátku Gloria . . .
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Sejmi s nás, Pane, všechny naše nepravosti, aby
chom mohli vstoupiti s čistou myslí do svatyně
svatých. Při slovech Skrze Krista, Pána našeho,
amen, dělá na oltáři kříž, políbí jej a takto při
jatý kříž připevní si se slovy (potichu) Ve jménu
Otce i Syna i Duc-ha sv., amen,18 a vykročí na
epištolni stranu, k vlastní příprav-né mši sv. 
k čtení officia; tam se modlí též střídavě se slu-"
žebníky devětkrát Kyrie eleison.19

Když má začít Gloria..., jde do středu oltáře.
Provede to tak, že položí ruce na oltář a zazpívá
,Sláva na...'; při slově ,výsostech“ povzbuzen
zvedne je rovnou vzhůru a při ,Bohu' je spojí
(zajisté, neboť v něm vše stojí), ukloní se hlavou
kříži a na epištolni straně dokončí Gloria.20 An
dělský hymnus je vlastně pozdější vsuvka mezi
Kyrie a modlitbou, uvedenou pozdravem, zná
mým už z Písma: Pán s vámi... I s duchem tvým.
K tomu pozdravu lidu se obrátí na místě, kde
právě je21 a tým—žsměrem se vrátí zpět a zpívá

-modlitbu.22Rozdílné je držení rukou. Zvedne je
18Kříž děláme zde, ne až na začátku introitu.
1“ Při větších svátcích, není-li ještě kůr hotov se
zpěvem, může kněz odejít na sedadla na epištolni straně

táři, po jeho levici jáhen a podjáhen, dále akolyti o-něco
níže. Přes kolena má zvláštní přikrývku. Zvyk sedadel
je výrazný pro Galii; dodnes používaný při biskupské
m51 sv.

2" Teprve později přidány úklony hlavy při různých
částech jako: klaníme se ti etc. Ruce jsou sepjaty.
21Kartusiáni dodnes začínají Gloria na epišt. straně.
Stejně Dominus vobiscum. - Když je na oltáři svato-'
stánek, říká kněz pozdrav zprostřed oltáře a to tak, že
se ukloní (hlavou) před svatostánkem, ustoupí trochu
na evangelní stranu, pozdraví, týmž směrem (nedokončí
kruh) se vrátí zpět, ukloní a jde na epištolni stranu.
Uvážíme-li už tento způsob zbožnosti, pak myslím, že
je správnější tento způsob, než otáčet .se zády k svato
stánku a celým kruhem. Bylo to zavedeno r. 1622 (Rei—
chert VI, 325)a podrobnější předpis je z r. 1656(Reichert
VII, 394; 5. nař.)

22V postních všedních dnech zpívá se před modlitbou:
S'kloňme kolena, vstaňte. U nás obojí jáhen.
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tak, aby nebyly výše než ramena a roztáhne tak,
aby byly zezadu jasně vidět. Ny'ní zazpívá Do
minus a při vobiscum je spojí. Podobně drží ruce
při modlitbě &při závěru: Skrze Pána. .. je spojí
s malou úklono-u hlavy kříži.23

Nyní je hotov se svým úkolem v této části 
Vlastně činnost obstarávají přisluhující t. j. zpěv
epištoly, evangelia a hlavně pří-pravoukalicha.“
Kde bude =knězv té době? Hned vás napadne nej
prostší způsob. Uvolní místo přislu-hujícím a zá
roveň musí být tam, odkud by ovládal celé pole
činnosti. Nejlepší místo pro to je v kněžišti na
epištolní straně, kde jsou zvlášť připravená se
dadla, kde může vše sledovat.25 Kdy-ž po—djáhen

dozpívá epištolu26 - jáhen zatím připraví na 01
táři korpOrál a přinese knězi misál - přikročí
k přípravě kalicha před knězem.27 Když připra—
23 Způsob držení rukou zřejmě napodobuje obrazy
z katakomb. Též nápěv pozdravu i modlitby máme od
lišný od světských i jiných řádů.
“ Ve mši sv. bez přisluhujících ji provádí sám kněz
na oltáři (V zpívané mši V. před evang., v tiché před za
čátkem mše sv.). Popsaný způsob je původu galského,
římská liturgie jej nezná. Spolu s námi jej mají všechny
řády, které vznikly v galské oblasti, na př. cisterciáci
(připravují před modlitbami), premonstráti (když se zpí
vá Alleluja), stejně kartusiáni (u nás zpěv alleluja má
provázet průvod k čtení evang.).
25Ještě v misálu z r. 1614není předepsáno knězi čísti

na sedadle epištolu a evangelium (jak se děje dnes).
Kněz pouze po zpěvu epištoly recitoval střídavě s jáh
nem Responsorium, Alleluja nebo Tractus, příp. sequen
ci (poněvadž v té době, kdy je zpíval kůr, věnoval po
zornost přípravě kalicha).
2“Užíváme vlastního nápěvu. Neodpovídáme na ko
nec epištoly Bohu díky ani po skončení evangelia Chvá
la Tobě, Kriste. Před evangeliem děláme dvojí kříž
zprvu malý, pak velký (ač v ordinariu není o tom zmín
ka), stejně velký kříž po skončení evangelia.
27Na oltáři vezme kalich položený na epištolní stra
ně, umístí na korp'orál do středu. Pak vezme přikrývku,
kterou mu akolyta rozestře na ramenou, sejme velum
s kalicha i purificatorium. Kalich s patenou a hostií,
krytý palou zahalí cípem pokrývky a jde ke knězi, pro
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vený kalich umístí na oltáři, vrátí se zpět 5 evan—
geliem k jáhnovi. A ten je ponese v slavnostním
průvodu —thuriferář, akolyté s rozžatými svíce-—
mi (ve větší svátky s křížem uprostředzs), podjá
hen —k pultu, obrácenému k severní straně, po—
krytému pěknou přikrývkou, provázen požehná
ním kněze: Pán buď V tvém srdci a na rtech
tvých, abys hlásal evangelium pokoje, ve jménu
Otce i Syna i Ducha sv., amen. Kněz sám vy
stoupí k oltáři a naslouchá jeho čtení obrácen
k nim s epištolní strany.29 Po skončení vrátí se
do středu a začne Credo. .. Věřím v jednoho Bo—
ha... (ja-ko Gloria), dokončí je na evangelijní
straně, kam mu podjáhen přinese k políbení
evangelium (též jáhen je líbá a odpovídá amen
na slova kněze: Slovy evangelia nechť jsou shla
zeny naše viny).
Když v kůru zpívají Et incarnatus est... po—
klekne uprostřed oltáře na obě kolena.30 Opět
povstane a zůstane ve středu. Tím se končí po
učná příprava a začíná blízká příprava oběti.
'

(Pokračování.)

vázen akolytou, nesoucím vodu a víno. _Jáhen vezme od
něj patenu s hostií, podá knězi k prohlédnutí, pak pod
jáhen naleje víno a vodu podle pokynu kněze. (Formule
požehnání vody: Podjáhen: Benedicite (Požehnejte). J á
hen: Dominus (Pán), kněz dělá kříž se slovy: Ve jménu
Otce . . . a akolyta zakončí: Amen.)
Už zde se setkáme .s výrazem, který potkáme později
při obětování a přijímání, že totiž dominikáni chápou

obětní dary jako jeden celek a podle toho mají i ceremo
nie a modlitby. Unam sanctam . .. jednu svatou oběť.
23Zvyk vzatý za pařížských zvyklostí.
2“ Akolyxté s hořícími svícemi a s křížem uprostřed
stojí za pultem, tváří obrácenou k jáhnovi; podjáhen

stojí za jáhnem, za ním thuriferář.

3“Pokleknutí zavedeno teprve 1596 (Reichert V, 364),
do té doby dělal jen úklonu po kolena (viz Reichert V,
89). Jako vůbec do té doby nebylo v naší mši sv. (ani
V kánonu) žádné pokleknutí. Měli jsme jen jeden nápěv
Creda,'aby vyjádřil jednotu víry.
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P.Ant. Cala O.P.:

LITURGIE SVÁT-OSTI NEMOCNÝCH
Pokračování.

II. Nynější liturgie “svátosti nemocných.

Všechny obřady a modlitby při udílení svá
tosti nemocných se vztahují na odpuštění hří
chů, posilu a vrácení zdraví. Tyto účinky jsou
naznačeny už slovy apoštola Jakuba: „Modlitba
víry uzdraví nemocného a polehčí mu Pán, a je-li
v hříších, budou mu odpuštěny.“1 Nynější obřa
dy svátosti nemocných, jak je uvádí římský ri
tuál, lze rozdělit na tři části: 1. přípravná část;
2. vlastní udílení svátosti nemocných; 3. závě—
rečná část.
1. Přípravná část.

Když kněz vstoupí do příbytku nemocného,
pozdraví slovy: „Pokoj domu tomuto“; na to se
mu odpoví: „A všem v něm přebývajícím“. Pak
si obleče rochetu a štolu. Štola je barvy fialové;
tím je naz-načen kající ráz všech těchto obřadů.
Potom podá kněz nemocnému kříž, aby jej po
líbil, aby tak projevil svou vděčnost Kristu ukři
žovanému a zároveň v něm vzbudil důvěru
v Krista, jehož smrtí bylo umožněno odpuštění
Všech hříchů a dána účinnost všem svátostem,
a tedy i svátosti nemocných.
Nato následuje žehnání pokoje, jež počíná po
kropením'nemocného i pokoje svě-cenouvodou.
Účelem tohoto vykropování je nadpřirozené očiš
tění a posvěcení pokoje i všech jeho obyvatelů.
Chce-li se nemocný zpovídat, nyní vyslechne
kněz jeho zpověď, udělí mu rozhřešení a připojí
k němu několik slov útěchy a povzbuzení, ne
mocného posílí a naplní jej nadějí na život Věč—
1 Jak. 5, 15.
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ný a upozorní jej na blahodárné účinky svátosti
nemocných.
K žehnání pokoje nemocného patří také tři
následující modlitby:
„Vejdíž, Pane Ježíši Kriste, do tohoto domu
při vstupu naší maličkosti, věčná radost, božský
blahobyt, jasná radost, plodná láska, ustavičně
zdraví; nechť je zde zamezen přístup ďáblům,
ať jsou zde andělé míru anechť všechna zlá ne
svornost opustí tento dům. Zveleb,Pane, nad-ná
mi své svaté jméno a požehnej' našemu živo-'
tu; posvěť vstup naší maličkosti, jenž jsi svatý
a milostivý, a zůstáváš s Otcem a Duchem sva
tým na věky věkův. Amen.
Mo-dleme se a prosme Pána našeho Ježíše
Krista, aby svým požehnáním zahrnul tento pří—
bytek & všechny v něm- přebývající, & dal jim
dobrého anděla strážce a učinil, aby mu slou
žili a uvažovali o jeho zákoně; odvrať od nich
všechny škodlivé vlivy, vytrhni je ze vší hrůzy,
ze všeho'zmatku, a rač je chrániti zdravé v tom
to příbytku, jenž s Otcem a Duchem svatým ži
ješ a kraluješ Bůh na věky věkův. Amen.
Mo—dlemese: Vyslyš nás, Hospodine svatý, Ot—

če všemohoucí, věčný Bože, a rač seslati s nebe
svatého anděla svého, jenž by střežil, chránil,
opatroval, navštěvoval a hájil všechny obyvatele
v tomto příbytku. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.“
Obsahem těchto modliteb je vzývání Ježíše
Krista a Boha Otce všemohoucího, aby hojností

všeho dobra zahrnul příbytek i všechny jeho
obyvatele, a aby je zbavil všeho zla, jednak za
puzením Vlivu zlých duchů, jednak přispěním
dobrých andělů.
Bezprostředně před pomazáním je nemocný
ještě zvláště disponován k přijetí této svátosti
vzbuzením lítosti ve všeobecném vyznání hří
chů. Potom kněz vyzve okolostojící k modlitbě
(doporučuje se zvláště sedm žalmů kajících a li
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tanie ke všem svatým). A pak začne vlastní svá—
tostný úkon.

2. Vlastní udílení svátosti nemocných.
Úvodem k vlastnímu udílení svátosti nemoc
ných je tato modlitba„ při níž kněz vloží pravici
na hlavu nemocného:
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého po
hasniž V tobě všechna moc ďáblova vzkládáním
našich rukou a vzýváním slavné a svaté Boží Ro
dičky, Panny Marie, a jejího slavného snouben
ce Josefa a všech svatých andělů, archandělů,
patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků, vy
znavačů, panen a zároveň všech svatých. Amen.“
Potom následuje mazání smyslů svatým ole
jem, provázené prosbou, aby Bůh milostivě od
pustil, čím se nemocný provinil svými smysly:
„Tímto svatým pomazáním a svým nejmilosti
Vějším milosrdenstvím odpustiž tobě Pán, čím
koli ses provinil zrakem (sluchem, čichem, chuti
a řeči, hmatem). Amen.“
3. Závěrečná část.

Potom následuje několik veršů a tři závěrečné
modlitby, jež zdůrazňují blahodárné účinky svá
tosti pomazání:
.
„Pane Bože, jenž jsi prostřednictvím svého
apoštola Jakuba řekl: ,Je-li někdo z vás nemo
cen, povolej k sobě kněží Církve, a ti ať se modlí
nad ním, mažíce ho olejem ve jménu Páně, a
modlitba víry uzdraví nemocného, a polehčí mu
Pán, a je-li v hříších, budou mu odpuštěny';
uzdrav, prosíme, Vykupíteli náš, nemoci tohoto
nemocného, a zhoj jeho rány, odpusť mu hříchy,
a zapuď od něho všechny bolesti duše i těla, a
milostivě mu uděl úplné zdraví uvnitř i zevně,
aby, tvým přispěním uzdraven, mohl se vrátit
ke svým dřívějším povinnostem; jenž s Otcem a
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Duchem sv. žiješ a kraluješ, Bůh na věky věkův.
Amen.
Shlédni, prosíme, Pane, na svého služebníka,
stiženého tělesnou nemocí, a občerstvi jeho duši,
kterou jsi stvořil, aby utrpením napraven, cítil
se Zachráněn tvým lékem. Skrze Krista, Pána
našeho. Amen.
Svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože,
jenž vléváš milost svého požehnání v těla ne
mocných a své tvorstvo zachováváš mnohoná—
sobnou dobrotivostí, vyslyš milostivě naše po
korné volání, abys svého služebníka zdravím ob—
dařil, rukou svou pozdvihl, silou svou posílnil,
mocí ochránil a Církvi své svaté dokonale zdra
vého vrátil. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.“
Potom má kněz nemocného povzbudit, upo
zornit jej, co má činit, kdyby se mu v nemoci
přitížilo, a posílit jej k zapuzování pokušenízlé—
ho ducha.
Po posledním pomazání se obyčejně dává ne
mocnému apoštolské požehnání, jež může uděliti
každý kněz (CIC, can 468, tj 2).

P. P. ŠvachO. P.:

ZÁKON A SVOBODA
Prvotní Církev, dokud ještě .se musela jako
nepatrné hořčičné zrno probíjet třemi tehdy
existujícími kulturami, rozvinutými jako mo
hutné „stromy, nemohla hned uplatnit všechny
své schopnosti v upravení svých vztahů navenek
a uvnitř. Je rozdíl mezi zápasem o existenci a po—
kojným životem ve svobodě a rozvoji. První sto
letí Církev byla zatlačena a proto se nemohla
dokonale projevit navenek, i když vnitřně žila
hrdinsky. Totéž by dovedla dnešní Církev, kdy
by byla uvedena do podobných poměrů. Nemoh
la by se sice uplatnit extensivně cele jako vidi
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telná společnost, ale tím by nepřestala existovat
dokud by žila v srdcích věřících, třebas zcela
skrytě. Církevní zákony jsou tak formulovány,
že předvídají podobné možnosti, kdy se naprosto
nedají uplat'niti a pro takové případy jsou dány
normy, na př. V nebezpečí smrti nebo za jiných
okolností, bránících řádnému uplatňování cír
kevních zákonů.
Dokud byla Církev nucena vésti skrytý život,
mohla posvěcovati spíše jednotlivce, i když šlo
o velké jejich množství. Když však dosáhla svo
body a stala se náboženstvím ne již trpěným a
pronásledovaným, mohla se zcela uplatnit jako
duchovní společnost, která měla zájem o posvě
cení i společenského života. Že k tomu použila i
osvědčeného římského práva, není nic divného,
protože je mnoho věcí lidem společných, jimž
lze dáti jako tvárnému materiálu vlastní ráz. Tak
na př. padání na kolena nebo klanění může býti
stejnév mnoha náboženstvích, aniž je tím řečeno,
že jsou všechna pravá. I v liturgii použila Cír
kev mnoha prvků, které se vyskytovaly v jiných
náboženstvích. Co kde je dobrého, šlechetné—
ho &krásného v přirozeném ohledu, to všechno
si Církev může přivlastnit a použít to pro vlastní
cíl, totiž posvěcení duší._Výstižně shrnuje tuto
nauku Apoštolská konstituce Benedikta XV. 'v
kodexu Církevního práva:1 „Přepečlivá Matka
Církev, tak zakladatelem Kristem ustavená, aby
byla obdařena všemi známkami, jež patří které—
koliv dokonalé společnosti, jakmile od svého po
čátku podle příkazu Páně začala učiti a spravo—
vati všechny národy, již tehdy se podjala úkolu
říditi a chrániti svými zákony kázeň duchovních

osob a křesťanského li-du.
Postupem času však, hlavně když dosáhla svo—

body, a den ze dne vzrůstajíc, byla všude rozši
řena, nikdy neustala vyvíj cti a rozšiřovati vlastní
a vrozené právo zákonodárství,_vyhlásivši velké
1 Providentissima Mater Ecclesia, CIC, XLVI.
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a různé množství dekretů římskými papeži a cír
kevními sněmy s ohledem na věc a dobu. Těmito
zákony a nařízeními pak se moudře starala o ří—
zení kléru i křesťanského lidu, a jak svědčí ději
ny, podivuhodně šířila též prospěch státu & ob—
čanskou kulturu. Nejen že se Církev starala o
odstranění zákonů nevz-dělanýchnárodů a upra
vení jejich divokých mravů podle lidskosti, ný
brž též samo římské právo, znamenitý pomník
staré moudrosti, jež právem bylo nazváno ratio
scripta, opřena o pomoc božského světla, upravi
la a křesťansky opravené zdokonalila . . .“
Vývoj církevního práva je výsledkem péče
Církve o duše v různých dobách. Nebylo hned
všechno vymezeno do podrobností ani v církev
ním zákonodárství. Je jisto, že mnohé zákony
jsou výsledkem století nebo nějakého prostředí.
Můžeme říci, že i zde platila leckdy zásada: Do
kud není žalobce, není soudce. Když kázeň byla
dobrá a nebyla porušovaná opačnými skutky, ne—
bylo třeba dávati nějakého zákazu. Ale církevní
zákonodárství nemá býti považováno v prvé řa
dě za omezování, ani není účelem těchto zákonů,
aby jen byly. 1 duchovní dobro má společenský
ráz a je majetkem všech. Jsou tedy církevní zá
kony strážci tohoto dobra, aby bylo všem spra
vedlivě rozdělováno a aby bylo všem přístupné.
Praví se v Církevním právu stručně, ale obsaž
ně: „Křtem se stává člověk v CírkvikKristově
osobnosti sevšemi právy i povinnostmi křesťanů, ,
nestaví-li se proti překážka, co se týče práv, brá—
nící církevnímu společenství nebo trest Církvi
vynesenýf'2
Je sice každý zákon určité násilí, ale pro spo
lečné dobro, jež musí býti vždy účelem zákona.
Jinak by se mohlo státi, že by se i duchovně ně
kteří obohacovali pro sebe na úkor druhých, a
tak by si osobovali v Církvi práva, zatím co ji.

ným byponechávali povinnosti. Snadno by se
2 CIC, c. 87.
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mnozí cítili povoláni k provádění vůdčích ctno
stí, k vedení a spravování druhých, k represen—
taci Církve a Krista oslaveného, kdežto druhým
by zdůrazňovali užitek &nesmírný význam po
kory a drobných ctností. Církevní předpisy u
r-ovnávají podobné výstřelky, jež by byly nor
mální při lidské nenasytnosti, která se uplatňuje
i V duchovním ohledu, třebas někdy zahalené
anebo pod záminkou vůle Boží. Snáze se totiž
Vidí vůle Boží v nějaké čestném úřadě než v po
koření a práci, která skutečně něco znamená, ale
je bez hluku a bez pozemských výsad. Proto na
př. církevní zákony dávají možnost Všem schop
ným, aby dosáhli určitých hodností a úřadů V
Církvi, ale jen čestně a bez úplatků. Bez těchto
přísných předpisů, k nimž dospěla Církev po sta
leté zkušenosti, by se snadno staly duchovní úřa
dy majetkem nehodných a neschopných. Je
pravda, že se to někdy může státi i při těchto
předpisech, ale přece ne v takové míře, jak by
tomu bylo bez nich.
Vztahy mezi duchovními pastýři jsou též tak
upraveny, aby byly k prospěchu nejen pastýřům,
nýbrž též stádu. Proto vedle svého práva mají
duchovní osoby přímé povinnosti k duším. To,
copřijali jako velký závazek svým svěcením, roz
vinují církevní zákony do denního života jako
stavovské povinnosti, aby totiž pastýři nejprve
pásli ovce, a to pečlivě, dříve než s nich stříhají
vlnu a berou mléko. Kánon, který laikům zaru—
čuje jejich duchovní práva, je sice stručný, ale
jeho důsledky jsou velké: „Laici mají právo při
jímati od kléru podle normy církevní kázně du
chovní dobra a hlavně pomoc nutnou ke spáse.“3
V duchu tohoto kánonu, jenž dává duším velká
práva na duchovní bohatství Církve, jsou rozvi
nuty předpisy,týkající se povinností duchovních
správců, kazatelů, zpovědníků a j. Tak je zaru
čeno laikům, aby se jim podávala křesťanská na
“ CIC, c. 682.
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uka a aby jim bylo přisluhováno svátostmi. „Na
to všechno mají v Církvi právo. _
Zákon tedy jen nesvírá, nýbrž též chrání a ote—
vírá cestu k společnému dobru, jež nevzniká
jen z omezení dobra jednotlivců, nýbrž má být
též společné všem, kteří k němu přispěli plně—
ním svých povinností. J ednotlivec však sám by
se těžce domáhal svých nároků, kdyby mu to ne—
usnadňoval zákon. I V soudním a trestním záko—
nodárství Církve, jež se zdá snad někdy nejvíce
odporovati poslání Církve jako matky duší, je
mnoho práv jednotlivců. Nejprve smyslem to—
hoto zákonodárství není zničení provinilce, ný
brž náprava porušeného řádu a výstraha před
zlem, když u někoho nepůsobí vnitřní pohnutky
“čestnosti.Soudní a trestní zákony nejsou jenpro
církevní vrchnost, aby jimi mohla jen soudit a

trestat, nýbrž jsou též normou, kterouse musejí
představení řídit, když musejí trestat. Jinak by
se snadno mohlo státi, že tresty by byly neúměr—
né vině, nebo že odsouzení by bylo ukvapené,ne—
bo jen na základě nesprávných udání a podezře
ní. Proto vinník může býti nejen odsouzen, ný—
brž též se může podle spravedlnosti práva hájit.
Mimo to církevní soudnictví je stavěno na zákla—
dě evangelia a napřed je třeba přistoupit k Vin—
níkovi s otcovským napomenutím, dříve než je
postižen trestem. Je tedy i toto zákonodárství ne
jen výstrahou, nýbrž též ochranou.
Církevní právo s hlediska zákonodárství je ne—
jen histOrickým dokladem péče Církve o kázeň
v duchu evangelia &boje proti zlořádům, nýbrž
je též v současné době osvědčenou normou, kte
rou se mají spravovati věřící jak duchovní, tak
laici. Nebylo by správné ctíti a vážiti si nějaké
vzdušné Církve Kristovy, při tom však neuzná—
vati konkretních zákonů Církve. Kodex práva
nemůže býti v rozporu s evangeliem, nýbrž je
jeho rozvinutím do společenského života. Neob
sahuje jenom právo Církve na členy, nýbrž též
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práva členů. Může snad chybiti jednotlivý cir—
kevní úřad v uplatňování těchto zákonů, avšak
Církev nemůže dáti svým členům nesprávné
předpisy. Výstižně to vyjádřil Pius XII. ve svém
proslovu k bohoslovcům v Římě: „Konečně jest
nutné, chcete—lirůsti. V lásce Kristově, abyste
pěstovali synovskou poslušnost, důvěru a lásku
k Náměstku Kristovu. V něm totiž ctite a poslou—
cháte Krista, Kristus se Vám V něm zjevuje.
Chybně se dělá rozdil mezi Církvi právně uspo
řádanou a Církvi lásky. Není tomu tak, nýbrž
Církev právně uspořádaná,která má za svoji hla
vu papeže, jest totožná s Církvi Kristovou, Cír
kvi lásky a všeobecnou rodinou křesťanskou . . .“4

Timotheus Vodička:
JAK PSÁTI ŽIVOTY SVATÝCH
I.

Není jistě pochyby o tom, že je v literatuře
málo tak nesnadných úkolů jako napsati dobrý
životopis světce. Je také jasno, že nesnáze tohoto
úkolu záleží v jeho vlastní povaze, totiž v jeho
mimořádnosti. Vyliěiti příběh, V němž se mimo—

řádný stupeň života nadpřirozeného zjevuje mi
mořádným způsobem v dějích života přirozené
ho, a vylíčiti jej tak, aby bylo obojí zachyceno
v reálné a konkretní jednotě, toť _Věc,která pře
růstá všechny ostatní způsoby literární činnosti
svou náročnosti i svou neobyčejnosti.
To je fakt zcela zřejmý a snadno pochopitelný,
a řeklo by se, že takový základni předpoklad se
jasně projevi ve způsobu, jimž se k podobné prá
ci přistupuje. Ve skutečnosti se však v průměru
hagiografické literatury - v tom průměru, který
má právě nejširší okruh působnosti - setkáváme
4 Proslov Pia XII. k bohoslovcům 24. VI. 1939; příloha
Musea, Brno 1939, str. 7.
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s jedním přímo notorickým rysem, který tomu
naprosto odporuje. Je fakt, že V literatuře toho
druhu dnes neobyčejnou měrou převládá ten
dence v jakýsi dost neurčitý průměr svatosti. Ta
ková je běžná zkušenost, vezmeme—lido ruky
třeba i dost obsáhlý a široce založený životopis
nějakého svatého muže, hledajíce v něm kon
kretní příklad a praktický pokyn pro vlastní du
chovní život. Ne snad, žeby to byla kniha špat
.né tendence. Obyčejně se v ní dočtete mnoho
pravd známých z knih jiného druhu; o světci
samém se dočtete, že byl velice zbožný, že se
pravidelně modlil s velikou vroucností, že za
chovával přísný půst, že pěstoval ctnosti rozlič
nými a často zvláštními způsoby, a že to všechno
je nám pobídkou, abychom byli také velice zbož
ní, modlíli se s velikou vroucností a pěstovali
křesťanské ctnosti, nikoli ovšem podivným způ
sobem. To jsou všechno o sobě velmi dobré věci,
jenže se je obyčejně stejně dobře a se stejným
účinkem můžeme dozvědět z mnoha jiných knih,
jež nemají přímo nic společného s hagiografii.
A existuje přece jistě nějaký zvláštní důvod,
proč se píší a čtou právě životy svatých jako
zvláštní pomůcka duchovního zdokonalení. Jistě
nebude shledáno odvážným nebo přehnaným“
tvrzení, že život světce - nehledíme-li k čistě od
bornému zájmu historickému - nás zajímá hlav
ně proto, že v něm hledáme mimořádně konkret
ní, přímo osobní poučení a názorný příklad pro
naše vlastní úsilí. To vyplývá velmi jasně z psy
chologie duchovního života. Je přece obecnou
zkušeností, že největší nesnáz duchovního života
V největším počtu případů netkví u lidí usilují
cích o zdokonalení v nedostatku dobré vůle nebo
v neznalosti pravd & příkazů, nýbrž v tom, že
existuje jakási záludná, skrytá a unikající a prá
vě proto nejobtížnější nesnáz v přechodu od jas
ného vědomí cíle ke konkretnímu nastoupení té
cesty, která je s to k němu přivésti právě tu duši,
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o kterou jde. Chápeme ovšem také, že tato ne
snáz vyplývá přímo z toho, co je naším největ
ším přirozeným statkem - z individuelní svo—
body nesmrtelné duše, z té svobody vůle, v níž
je právě nám a nikomu jinému svěřeno rozhodo
vání nad naším životem ve věčnosti; neboť z této
svobody pak také vyplývá, že svou individuelní
cestu si musíme rozhodnout sami a nemůžeme
nechat za sebe rozhodovat někoho nebo něco ji
ného - a že to musime činiti bez ohledu na to,
zdali se k tomu cítíme schopni či nikOli. To není
pro naši slabost a porušenost nikdy věc snadná;
a právě proto nám byl jako jedna z mnoha účin
ných pomůcek dán k snadnějšímu splnění této
povinnosti příklad světců, to jest lidí, kteří ji
splnili neobyčejně slavným způsobem a kteří
byli přímo vyvoleni, aby se stali viditelnou osla
vou Boží milosti. Ten jejich způsob je tu, vzhle
dem k nám samým, pro nás to nejdůležitější '
ono jak, jež tvoří jejich osobní a jedinečný pří
běh, něco odlišného od běžného průměru kon
formity s obecným příkazem. K tomuto jak se
upírají naše zraky, protože doufáme, že v něm
najdeme zvláštní pokyn i pro to své vlastní jak,
o něž marně usilujeme. A právě zde se nám tak
často dostává v životech "světcůvšeho jiného, jen
ne toho vlastního, co v něm hledáme. Je tedy
pochopitelno, že zklamání zde bývá pociťováno
zvlášť silně.
Ta tendence ke schematisaci se dá ovšem čás—
tečně vysvětlit z úmyslu docela dobře míněného.
Jednak je tu zcela zdravá obava, aby nebyly ze
života svatých vybírány rysy vnějších zvlášt
ností, vyplývající z jedinečné situace světcovy,
jakožto obecné normy pro každého. Ještě více
však je tu snaha zdůrazňovati průměr, „aby se
světci přiblížili dnešním lidem“, aby vynikly zje
jich života právě ty rysy, které jsou nejbližší &
nejsnáze pochopitelné lidem slabým a chatrným.
I to je o sobě věc chvályhodná - s předpokladem,
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že toto zaměření bude náležitě vyváženo po ji
ných stránkách. Obyčejně však se stává, že au
tor díla takto zaměřeného se spokojí se splněním
prvního úkolu a ze samé spokojenosti na to
ostatní zapomene. Potom však takový způsob vy
kazuje nutně hned dvě neblahé stránky. Přede
vším je nutno se pozastavit nad podivně para
doxním způsobem, jímž se předpokládá, jako by
právě lid křesťanský měl být ve zvláštní míře
omezený, pokud jde o Věci vznešené. Vidíme—li,

jak málo se uplatňují takové zřetele v opačném
táboře, působí to nemálo ironicky. Liberálové,
kteří vychovávali lid k svým vysoce intelektuál—
ním ideálům osvěty a jiných znamenitostí, kladli
naň bez obav dosti vysoké požadavky; soudili
zcela rozumně, že má-li býti lid vychován, musí
přirozeně dostat něco, co nemá, neboť taková je
nejzákladnější definice výchovy. Jedině u. kato
líků jako by občas nejasně převládalo mínění,
že prostý člověk má dostat pod vyšší značkou
něco, co bud' má nebo co může velmi snadno
každóu chvíli uchopiti pomocí desatera jiných
pro-středků. Prostý člověk sám se ovšem chová
v té věci jiným způsobem a ze zdravého instink
tu hledá v životě světcově skutečně život svět
cův, to jest událost výjimečnou, a není-li mu ta
výjimečnost podána've své vnitřní podstatě,. rea—
guje na to tím, že se upíná tím dychtivěji na
vnější ozdoby svatosti. Ale to budiž řečeno jen
tak na okraj. Vlastní zlo špatného „přibližování
světce“ záleží v tom, že se jim v člověku málo
soudném' a zbaveném zdravých instinktů snadno
budí domnění, že ty rysy nejbližší jsou rysy je
diné; že slovem „průměr“ je totožný s „nadprů
měrem“. A to je ovšem nesmysl, protože tím se
stírá roz-díl mezi všedností a mezi hrdinstvím,
což je u světce rozdíl základní. Pak se může zce
la dobře stát, že účinek hagiografického díla se
omezí jen na to, že se člověk stane nadobyčejně
pyšným na věc obyčejnou, nebo že bude cítit
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nad něčím větší duchovní uspokojení, než jaké
ho si ta věc zaslouží; že bude malou zásluhu po
kládat za velikou, trochu větší zásluhu za něco
vrcholného - a skutečný vrchol mu takto zcela
zmizí s obzoru. Jakmile se však něco takového
stane, znamená to vážně ohrožení našeho du
chovního života; neboť je jednou ze základních
skutečností cesty duchovního člověka na této
zemi, že se opožd'uje za tím, co sleduje, a že mů
že ujíti svůj úsek cesty jen tehdy, má-li před
sebou stále něco, co je vždycky ještě značný kus
cesty před ním.
H.

K takovým důsledkům tedy může vést způ
sob, který je jinak dobře míněn. Nicméně toto
vysvětlení ještě nevysvětluje Všechno.Je tu ješ
tě jedno zlo, které se dotýká samých základů.
duchovního ustrojení dnešní doby. Je nesnadno
o té věci mluvit bez nebezpečí nedorozumění,
poněvadž řádný výklad by si vyžádal příliš mno
ho místa; zase však je to věc příliš významná,
aby ji bylo možno prostě pominouti. Je to věc,
která se týká psychologické stránky křesťanské
asketiky —zase v jejím běžném průměru, který
má největší výchovný vliv bez zřetele k ojedi
nělým pokusům najíti nové cesty. Způsob, ja
kým se dnes v běžném případě Vštěpujía uplat
ňují zásady křesťanské askese, má jeden zvláštní
obecný znak - že je Vněm totiž neobyčejně silně
zdůrazněn rys záporu; že se tu věnuje neobyčej
ná péče odstraňování vad &uchovávání nedotče
nosti, ale mnohem menší péče činnému oboha
cování života; že se tu vše slovem pohybuje pře
vážně v mezích pouhé eliminace. A to není roz
hodně kladný rys. Plně uskutečněná askese
prázdnoty —askese, jež by znamenala po činné
stránce toliko býti prázden zlého, by byla nutně
něčím zcela falešným —neboť ve skutečnosti ne
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existuje ani v psychologii ani V asket'ice nic ta—

kového jako čirá morální eliminace: Aby byl
asketický úkon pro člověka něčím reálným, sku
tečnou kladnou hodnotou, musí to býti podstat—
ně úkon proměny, nikoli pouhého vyloučení; ne
boť člověk nemá ve skutečnosti moci v pravém
smyslu něco ze své přirozenosti vyloučiti -to vy
plývá přímo z nauky o stvoření a o povaze lid—

ské přirozenosti po Pádu - má však schopnost za
jistých předpokladů uskutečniti proměnu mo
rální skutečnosti - dáti nový smysl, nové zamě
ření a nový tvar ve vyšším řádu něčemu, co bylo
dosud v řádu nižším nebo co bylo přímo zamě—

řeno k zlému. Látka úkonu - přirozená povaha
a přirozená síla morální skutečnosti - zůstává
prostě zachována, protože člověk je trvale vázán
na svou přirozenost a každý sebe vyšší úkon du
chovního života vždycky ještě zahrnuje celého
člověka i v oblasti psychologické. Vezme-li se na
příklad láska k bližnímu, tedy k ní nestačí pros
tě Vůle býti prost nenávisti, nýbrž musí býti
v tom úkonu zahrnuto aspoň vnitřně úsilí býti
naplněn kladnou láskou, přeměniti činný vztah
nenávisti ve stejně činný vztah lásky —neboť
hlavní věcí, vrcholem řádu morálního není
v křesťanství oproštění jako ve stoicismu, nýbrž
naplnění; a dobré poselství není v tom, že je
možno zbavit se věci, nýbrž v tom, že je možno
malé věci proměnit ve veliké. To pak znamená
vřádu člověka činného,že duchovní životvplném
smyslu nemůže býti omezen na úkon vůle nebo
intelektu, nýbrž že si vyžaduje skutečného díla.
Ani sama morální osobnost není utvářena pou
hým myšlením a chtěním, nýbrž veškerou prací,
která z nich vychází; a omezí-li se „celá činnost
na to první, dochází se nutně k prázdnotě jako
k poslednímu. slovu. Po té stránce není poučněj
šího kontrastu, než je kontrast mezi východním
ásketou, rozjímajícím v nehybné ztrnulosti sebe
sama a vyznávajícím při tom oproštění v nicotě,
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a mezi egyptským křesťanským poustevníkem,
který při největší plnosti duchovního života ni—
kdy nezapomíná na tělesnou práci a plete vy
trvale své rohože, i když mu nezbývá, než je za
se znovu rozplétat, aby mohl pokračovat v práci.
Opomíjení této skutečnosti je třeba přičíst vel
kou část nezdarů a omylů v duchovním životě.
Chyba je zde prostě v tom, že se příliš velká část
duchovních dějů omezuje na pouhý dobrý úmysl,
který nepřechází v dobré dílo; že se příliš jen
uvažuje o dobrých duchovních věcech a o vlast
ních ideách dobrých duchovních věcí —a že sku
tečná činnost se při tom omezuje jen na záporné
geSto eliminace.
A v tom je také nejzávažnější důvod toho sklo—
nu ke schematisaci, o němž mluvíme. Je to prá
vě tato převaha trpné a záporné intelektuality,
která působí, že takovému pohledu na život svět—
ce uniká právě to nejvlastnější, co je v podstat
ném spojení s plodnou plností života směřujícího
k realisaci v duchovním díle. A účinek ovšem
pak není zdaleka takový, jak by si toho vyža
doval vlastní konkretní účel.
Lze ovšem namítnouti, že by často i sami svět
ci museli být obviňováni z téže chyby, protože
sami používají o svých duchovních zkušenostech
velmi kusého způsobu vyjadřování, nebo že ně
kdy projevují ve výkladech o askesi týž záporný
postoj, který zde vytýkáme. Tato námitka se do
týká důležité věci, ale nedotýká se jí na pravém
místě. Značná část zkušeností světců je už svou
povahou těžko sdělitelná; hlavněvvšak nesmíme
zapomínat, že vzhledem k bohatství světcovy
zkušenosti u něho slovo zahrnuje mnohem roz
manitější oblasti smyslu, než v běžném životě.
Jediné slovo nebo krátká věta pro něho vyjadřu
jí mnoho věcí prostě proto, že to jsou věci,onichž
má bohaté zkušenosti, nebo že stojí dosti vysoko,
aby je viděl zblízka. My obyčejní lidé si nemů
žeme osobiti nic takového; stojíme dole, na sa—
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mém počátku cesty, a potřebujeme tedy, aby
nám byla cesta ukazována zdola, abychom ji
mohli sledovati až k místu, k—deseztrácí našemu
zraku ve Výsosti. Jinak jsme V nebezpečí, že bu—

deme jen hledět do neurčitých mlh výšin bez
přesného ponětí o směru, jímž se lze činem &

nejen pohledem dostat někam výš. To znamená
prakticky, že nám musí býti duchovní zkušenost
světce ukázána V plnosti svých účinků i svého
prů-běhu, ve své stránce přirozené stejně jako
ve své nadpřirozené skutečnosti; a nelze se tedy
zde odvolávati na světcův způsob vyjadřování
jako na nějakou pohodlnou frazeologii, kterou
bychom si mohli jen tak osvojiti.
III.
“Tak jsme se dostali až k vlastnímu jádru otáz—
ky, jak užitečně psáti životy svatých. Musí se
vycházet z faktu, že je to pro nás život viděný
zdola, z naší bídy, jež nás ještě příliš poutá k nej—
nahodilejším a nejhmotnějším jednotlivostem ži
vota; že tedy cesta k němu musí býti dovedena
až k těmto věcem. V tom záleží pravé přiblížení
světce lidem. Je třeba ukázat skutečného člově
ka, bytost, která je osobností a která má svůj
vlastní charakter, a nikoli nějaký neurčitý sub—
strát, jakýsi povšechný model, potřebný k tomu,
aby mohl býti ověšen skvělým rouchem svatosti.
Je třeba člověku s jeho slabostí a s jeho kon
kretnim úsilím o duchovní život ukázat sílu sva
tosti v jejím individuálním působení na vyhra
něnou a jedinečnou přirozenou osobnost - v tom
působení, které zase vytváří celek zvláštní a je—
dinečný, odlišný od jiných - a nikoli pouhou
obecnou svatost o sobě,mechanicky kácející svou
pouhou existencí všechny překážky, jež se jí sta
ví do cesty. Je třeba umět správně vyložit člově
ku s jeho nuzným a omezeným chápáním slov a
gest zvláštní význam slova nebo gesta světcova,
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jež může třeba navenek vypadat všedně, ale ve
své souvislosti znamená něco mnohem vyššího.
Nejvíce umění však je třeba prokázat ve správ—
ném spojení individuality s obecnosti —tam, kde
je třeba vylíčit gesto právě v jeho jedinečnosti,
tak, jak vyplývá ze zvláštní situace &zvláštního
ustrojení osobnosti, a při tom Vněm najít a uvést
s ním v souvislost obecný princip duchovního
života V náležité rovnováze. To je nejdůležitější,
ale i nejtěžší věc ze Všeho, neboť zde jde o to nej
větší tajemství svatosti. Zde je nutno umět uká
zat srozumitelným a jasným způsobem, že vlast
ní příběh světce je vytvářen gesty, tryskajícími
z náhlých střetnutí ,sil,ze zvláště daných situací,
V nichž se působením tajemné inspirace milosti
tvoří něco, co tu ve své podobě ještě nebylo —
něco, co se analogicky, ale ve zcela vyšším

smyslu podobá tvoření z inspirace umělecké; že
takové gesto je v přesném smyslu ve své jedi
nečnosti nenapodobitelné a neopakovatelné jako
každé jedinečné dílo, a že tedy si nelze prostě
pře-dempřipravovat kopii příslušného gesta pro
určitou situaci jako na divadle; že však přece
při tom lze v takovém gestu najít konkretní
aplikaci nějakého obecného principu duchovní
ho života. Zde narážíme na tutéž zázračnou jed
notu jedinečného a obecného, u níž se zastavuje
už přirozené poznání - ale je v tom ještě mno
hem větší tajemství, protože jedním činitelem
je zde přímý zásah řádu nadpřirozeného.
_ _
V tom je tedy ta vlastní nesnáz úkolu, jež je
největší zkouškou umění svatopiscova. Ale s té—
to stránky musí nutně svůj úkol začínat, má-li
jej dobře splnit.
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NOVĚ VYDÁNÍ SCHALLERA

V návalu práce jsem zapomněl referovat o velké udá
losti, která nesmí býti opominuta _mlčením.Vyšlo nové,
již_třetí, vydání Schallerova překladu Římského misálu.
JÉ to událost velmi významná, která ukazuje na smysl
pro pravé liturgické hnutí u našich věřících. Slyšeli
jsme, ževNěmecku zakázali biskupové podobu války ja—
kékoliv debaty otak zvaném liturgickém hnutí, že vyhlá
sili Hradní mír v této otázce. U nás nedospěl ještě tak

daleko liturgický zájem a liturgické hnutí ještě se tak
nerozvinulo, že by musila býti obava před přehnáním.
Měli jsme sice a máme několik desítek liturgických fa
noušků, kteří nevynechají žádné slavné liturgie tam,
kde je, kteří střeží ostřížím zrakem ubohé mnichy, zpí
vající V choru, divné, obrýlené anebo jinak nápadné o
sůbky, které sledují každý krok a přísněkontrolují kaž
dé slovo v liturgii, kteří se dokonce i s chorem uklánějí
a polohlasně spoluzpívají (což je již ovšem netaktní ne
švar), ale mimo to se liturgické hnutí u nás dostalo nej
dále k tomu, že se lidé zajímají o sledování mše svaté,
že se rozebrala dvě vydání nového českého překladu mi
sálu, že se rozletěly tisíce laciného vydání části breviáře,
že se rozešly knihy o mši svaté, že jich bylo tolik vydáno
3 všechny se dobře prodávaly, že se konaly přednášky
o liturgii, že tolik hochů se sdružilo v Legio angelica,
hochů ministrantů, kteří chtěli býti dobrými ministran
ty, poučenými a zbožnými služebníky liturgickými. Když
k tomu připočteme zavedení na několika místech recito
vané mše svaté, jest to sice málo, zvláště když uvážíme,
co se všechno ještě stále zpívá při mši svaté, jaké poutní
písně a písničky, mariánské uslzené, srdceryvné písně,
ale přece jen již je to mnoho. Hlavně vítám ono nové
vydání Schallerova Misálu. Překlad byl opět opraven,
zhuštěn, jak jsem si všiml, a po vnější stránce musíme
jak vydavateli, tak Průmyslové tiskárně gratulovati
k bezvadnému dilu. Krásný papír se skvěle ladí s nád—
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herným písmem. Sazba tak obtížná při rúzkém sloupci,
jaký bývá obyčejem u liturgické knížky, jest provedena
neuvěřitelně pečlivě. Mám z knihy upřímnou & oprav
dovou radost. Kniha je také poměrně tenká na svůj vel
ký počet stran. Chcete-li někomu udělati upřímnou ra
dost, darujte mu misálek.
Ne tak šťastni jsme v otázce lidových kostelních pí
sní. Vedle českého kancionálu máme ještě kancionál
Svatováclavský, olomoucký a brněnský. Přísnou, ale
spravedlivou kritiku písňových textů, jakož i Oprav
textů starých bez opravdového umění, kterou provedl
básník Dokulil v posledním čísle Akordu, musím plně
podepsati. Dávám exercicie a nábož. týdny pro lidi ze
všech diecésí. Když nejsou po ruce kancionály pro vše
chny, musíme se úplně vzdáti zpěvu, protože ani j e d n u
píseň nedáme společně dohromady. Tohle je již neu—
držitelné a nesnesitelné. Tohle rozhodně nepřispívá
k povznesení ducha hnutí liturgického. - Braito.
JE VINNA TECHNIKA?

„Vtakto nadepsaném článku obhajuje autor v jednom
z loňských čísel revue Na hlubinu význam vstupu te
chniky do služeb náboženství a ve své obhajobě zachází
tak daleko, že se zastává velmi rozšířeného zjevu, který
i když není snad přímo zakázán, je jedním z největších
nešvarů v chrámě se vyskytujících, totiž přímého osvě
tlení oltáře elektrickými žárovkami.
Jest samozřejmé, že význam techniky ve službě chrá
mu se nedá přezírati. Technika pomáhá architektovi,
staviteli varhan i výtvarníku, ovšem že ne rozhodující
nebo podstatnou mírou. Nelze popříti, že objev elektric
kého světla je dalším vítězstvím lidského ducha a že
zdroje, jimiž je toto" světlo buzeno jsou cenné a po př.
i stejně úctyhodné jako zdroje, z nichž se živí plamen
svíce. Jest dále nad veškeru pochybnost, že i svým tva
rem se mohou elektrická světla plameni svíce přizpů
sobit-i, svou intensitou mohou vždy jas svíce zastíniti &
oltářní prostor“mnohem plněji osvětliti než světla, jichž
liturgie v době ještě před 100 lety jedině užívala. Hle
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díme—li na osvětlování oltáře s hlediska osvětlovací
techniky, dospějeme zcela nepochybně k tomu závěru,
že pokorně uznáme triumf nóvého svítidla.
V tomto hledisku však tkví háček. Žádný detail v
chrámovém prostoru nemůže býti totiž řešen sám o so
bě, s vlastního hlediska, nýbrž vždy v, úzkém vztahu
k celku. Socha na příklad, musí být do chrámového
prostoru tak zasazena, aby architekturu nijak nerušila,
naopak, aby s ní splynula, svou přítomností metafysický
účin architektury ještě prohloubila, & tento účin vy
jadřovacími proStředky, které jí jsou vlastními spolu
s jinými plastikami a obrazy, usměrnila k mysteriu dnes
a denně v tomto prostoru se odehrávajícímu. Architektu
ra nesmí vyrůsti bez vztahu k účelu, pro nějž byla posta
vena a stejně tak každý detail musí býti dlabán a štět—
cem obtahován se zřetelem k tajemným událostem, jichž
bude svědkem. Před portály katedrál s úžasem můžeme
vnímatí harmonii podřízenosti a nadřaděnosti prvků,
menších a větších celků, která opět není vymyšlena jen
pro sama sebe, pro docílení vnějšího efektu nádherou ,
rytmického členění, nebo malířským hýřením detailů
plastik a architektur. Portál ať už svou tektonickou stro
hostí, nebo malířskou členitostí & plastickou životností
slouží vždy jedné &téže skutečnosti, k jejíž poctě a pro
niž je tisíci soch, přípěr, sloupů nebo vyváženou pro—
porcí ozdoben. Je-li tedy naprosto nutné, aby pod zor.
ným úhlem v chrámě se odehrávající oběti byly tvoře
ny všechny detaily architektury, oč více péče jest v tom
to směru věnovati místu, na němž se vše děje a k ně
muž, jako ke svému prostorovému středu, musí být
interiér chrámu vztažen. Na tomto místě 1 veškeré po
hyby kněze jsou podrobeny řádu odehrávajícího se ta
jemství. Jak by nemělo potom osvětlení oltáře býti
podřízeno tomuto řádu? Celý vnitřek chrámového pros
toru harmonií, rytmem, proporcemi na ducha lidského
neslyšitelně, nehmatatelně hluboce působí, jej usměr
ňuje, uklidňuje, povznáší. Z jakého důvodu se osvětlení
oltářů tomuto řádu nepodřizuje, proč jej tak svévolně
ničí?
Jest sice možno s hlediska osvětlovací techniky do
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kázati vhodnost zavedení elektrického osvětlení, ať už
je osvětlení provedeno jakýmkoliv způsobem, tak jako
s jiných hledisek by bylo možno doporoučeti Výzdobu
chrámů umělými květinami. Jest možno připustiti, že
filmový nadšenec by zavedl nový duch chrámových
obrazů a ze svého specielního stanoviska by mohl dobře
doporoučeti nehlučná, dokonalá, hudbou provázená pro
mítání jistých náboženských událostí, atd.
Zde vidíme, jak .pouze specielní stanovisko je pochy
bené a k jakým absurdnostem může vésti zevšeobecně
ní jeho specielních poznatků.
Každý pohyb předepsaný knězi u oltáře posvátným
uměním má svůj symbolický význam, ne nahodile do
datečně připojený, nýbrž ze symbolu vyrostlý. Každá
liturgická část oltářní mensy a oltáře Vůbec, musí býti
právě pro její hluboký náznak, jejž vyjadřuje, přesně
dodržována.

_

Svíce byla zajisté na oltáři stavěna též z přirozených
důvodů, pro světlo, jehož je zdrojem, avšak byla přijata,
a toho je třeba si zvlášť bedlivě všimnout, jako náznak
přirozenosti lidské, ohně, člověka rozněcující božské lás
ky, neboť včelí vosk svíce je symbolem lidské přiroze
nosti a plamen, který je před obřadem rozžíhán, sym
bolem zásahu, kterým je duch lidský zaněcován pro vyš
ší život. Jednota, kterou hořící svíce představuje, názna
kem osobnosti lidské.
Ve velikonoční vigilií zachází liturgie k oslavě zmrt
výchvstání pohřbeného Krista ve sloupu velikonoční
svíce, a tento obřad je dokonce středem předvečera ve
likonočních svátků. Při zevrubnějším porozumění litur
gii pochopíme snadno, proč je na oltáři svíce předepsá—
na. Pochopíme též, že liturgie považuje svíce především
a hlavně, za náznak a že ji téměř v její přirozené funkci
zanedbává._

Jest tudiž patrno, že liturgie nemůže nahraditi na 01
táři plamen svíčky žhnoucím jasem žárovky, že jí nesmí
býti lhostejno, je-li tělo s_víceze včelího vosku, nebo
je-li duté, je—litento plamen živen jedním, vlastním tě
lem svíce, nebo pomocí šňůry anonymním zdrojem, jenž
současně napájí nesčetná světla jiná. Zárovka' v úloze
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svíce s hlediska liturgie je na základě její fysikální po—
vahy symbolem analysy, kolektiva, anonymity, neklidu
a neživotnosti a musí proto býti i přes svůj lesk důrazně
odmítána.
Smysl pro liturgii neupadl dosud tak hluboce, aby
byly proti zákazu církevních předpisů všechny svíce na
oltáři nahrazovány elektrickými žárovkami. V mnoha
chrámech se však část svící nahrazuje žárovkami, ve
většině pak se bodových zdrojů žárovek používá k „o
krase“ oltářních architektur, ba i soch a obrazů. Tohoto
způsobu výzdoby se s oblibou používá i v chrámech bis
kupských sídelních měst.
Nelze podceňovati tohoto umělého světla. Svou inten—
sitou je nad jiné světelné zdroje povoláno k osvětlování
prostoru. Má nespornou výhodu v tom, že se jeho inten
sita dá libovolně odstupňovati, jeho směr libovolně na
říditi a nevyžaduje téměř obsluhy. Má však též tu vlast
nost, že .přivelké intensitě svého bodového zdroje prud
ce oslňuje při pohledu na zdroj & nehodí se naprosto
k tomu, aby, jsouc nezastíněno, bylo vystaveno pohle—
dům. Nezastíněné světlo žárovek svou nápadností, třpy

ru k novému středu vytvořeného obrazci seskupených
žárovek. Tím působí p r o ti všem zásadám posvátného
umění, soustřeďujícího lidskou mysl k ději na oltáři.
Avšak i s hlediska estetického je takováto výzdoba po—
chybená. O světlu nelze nikdy říci, že je krásné. Slunce
není krásné, ale je krásná krajina při jisté poloze slu
nečního tělesa sluncem ozářená. Vhodné osvětlení je tak
podmínkou vnímání krásy, avšak osvětlení samo nemů
že být krásné.
Při osvětlení oltářních architektur jest tedy postupo
vati zcela opačně než se postupuje. Krása oltářního pros
toru může býti jen tak zdůrazněna, když vhodným umís
těním světel dáme promluviti symfoniím stínů, polo
stínů a světel plastik, obrazů, sloupů & ozdob a náležitě
při tom zdůrazníme ústřední postavení vlastního stolu
obětního. V neúprosné tvrdosti přímého osvětlení žá—
rovkami jest tato krása zcela stravována.
V ý z d o b a oltáře a oltářního prostoru elektrickými
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žárovkami je, jak z předešlého vyplývá, p r o t ili t u r;

gická a neestetická.

Je pouzemódní,neboťvy

hovuje soudobému zkaženému vkusu a malému liturgic
kému smyslu dnešního křesťana, navnáděného světel
nými atrakcemi cirků, Prátrů, velkých pohyblivých svě
telných reklam a světelných ozdob různých podniků
s „ílusemi“.
Dospíváme tedy k tomu závěru, že světlo se hodí s hle
diska posvátného umění, výtvarnictví i výzdoby chrá
mů pouze k osvětlení, nikdy však k přímé výzdobě. Na
hrazení voskových svící svícemi elektrickými na oltáři,
ve funkci liturgických předmětů, pak je zcela vyloučeno.
Ing. F. P.

PRACOVNA
BUD ANEBO

Milá duše. Nerozumíte ani sobě ani svému duchovní
mu rádci. Zádáte si nemožné & nedosáhnete toho ne-'
možného ani kdybyste měnila své duchovní rádce, ne
vím jak často. Musila byste totiž měniti Vždycky dva
naráz. Je ve vás totiž cosi rozeklaného. Nevěděla jste
o tom. Toužila jste rozletět se po něčem nesmímém.
Dychtila jste po velké lásce Boží a byla jste vděčná své
mu duchovnímu rádci, že Vás tak vysoko zvedal, po
strkoval, povzbuzoval, nebo i pudil. Sahala jste jednou
rukou po hvězdičkách, sahala jste .do oblak a pak jste
se ale najednou podivila, že se z oblak blýská, že cesta
rozletu k Bohu je cesta strmá, že je na ní tolik překážek,
že se ve vás všechno bouří, že jste propadla neklidu. Do
mníváte se, že ,to způsobil váš duchovní rádce, že Vás
vodí někam, nač nestačíte. A tak byste si ráda našla no
vého duchovního rádce, který by zase zhášel to, co prv
ní zapaloval, co jste sama zapalovala a po čem jste sama
ruce vztahovala. Až vás druhý duchovní rádce uklidní,
bude se vám to zdát být minimem, něčím málo šlechet—
ným, velkodušným nebo také něčím i nedůstojným vás,
a vaší touhy i lepší minulosti. Pak byste zase hledala,
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kdo by vás zvedal. Tedy, takhle nedojdete ke konci.
Nechte toho přelétávání a smiřte se s tím, že když se roz
letíte k Bohu, že se nepřítel rozzuří, také vzchopí. Satan
nemůže, nesmí nechat jednoho jediného člověka rozběh
nouti se velkodušně, velkoryse a statečně k Bohu. Musí
zkoušet všechno své umění. Za těch několik tisíciletí
křesťanského života, ze zkušenosti křesťanské s duchov—
ním životem a s jeho zápasy víme již, že to je obvyklá sa—
tanova cesta, že nic jiného nemůže nikdo očekávat než
neklid, kdo se odhodlá dát se docela Bohu. Kristus ne
přinesl pokoj, nýbrž meč, a pokoj, který on dává, je po—
koj vnitřní, tak vnitřní, tak ztajený, že kdo hledá pokoje
smyslové dychtivosti, smyslového spočinutí, bude velmi
zklamán zápasem na samém začátku duchovního života.
Braito.
MÚJ BRATR NEBYL BY BÝVAL UMREL

Velmi často jsme svědky takové prapodivné víry u li
dí. Pokud se jim daří vše podle jejich vůle a vyšlapa—
ných cestiček, jsou i ochotni nějakou chvilku ztratiti pro
milého Pána Boha. Běda však, jakmile jim něco zkříží
jejich cestičky, jakmile se jim přihodí v jejich životě
něco bolestného, když se jich dotkne nějaká ztráta dra—
hých bytostí, nějaký kříž když je navštíví. Dovedou
ihned křičeti, že kdyby nějaký Bůh byl, nemohl by to
dopustit. Oni totiž přesně vědí, jak jejich Bůh má vy—
padat a jak má vypadati jeho řízení světa a jich samých.
Má je nechat na pokoji, má jim dá—tdrobné, malé, ne
příliš odpovědné štěstí, všechno zlé je má minout a má
dávat pozor, aby ty hrdiny ani větříček neofouknul.
To mi napadlo, jak lidé nerozumějí ani sobě, ani Boží
mu řízeni, když jsem po tolikráte se opět zamyslil nad
příběhem Lazarovým. Pane, kdybys tuábyl, můj bratr
by nebyl umřel . . . I židé tak smýšleli a říkali, vidouce
Ježíše plačíciho. Nemohl ten, který uzdravil slepce od
narození, nemohl ten překaziti, aby neumřel . .. Kdy
bys tu byl, Pane, kdybys tu byl, Bože, nemohl bys to 'a
ono na mne dopustit.
Proč dopustil Ježíš Lazarovu nemoc a pak i smrt?
Aby se zjevila sláva Boží, aby ukázal ještě víc svou lás
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ku. Proč dopustil hřích a pád prvého člověka? Aby tím
mocněji ukázal svou lásku, která byla schopna i toho,
že se Bůh vtělil a přišel sám nás vykoupit. Bůh by ne
dopustil zlé na člověka, kdyby nebyl tak dobrý a moc
ný, aby mohl z toho zlého vyvoditi ještě větší dobro než
bylo to, které jsme nějakým navštívením Božím ztrati—
li. Tak se dívej na řízení Boží, když tě stihne ztráta dra
hé bytosti, nemoc V rodině, neštěstí v nejbližším okolí,
rozházení tvých zájmů &plánů.
Věř Bohu i V takových chvílích! _ 'Braito.

MODLITBA MLČENLIVÁ

Ptáte se, jak nejsnadněji vplouti do dobré, vnitřní
modlitby. Přečtěte si nějaký úryvek z evangelia nebo
nějaký verš žalmu. Ani ne tak proto, abyste měla myš
lenky pohotově, nýbrž abyste spíše oddálila myšlenky
dosavadní, myšlenky a starosti časné a tohoto světa, ne
bo myšlenky a starost o sebe jenom. Potom se ztište.
Otevřete se Bohu, postavte se do jeho přítomnosti a
stůjte před ním klidně beze slov, jako žebrák, který se
ani neodvažuje mluviti k pánu. Stůjte před Bohem ve
svaté sebranosti v pokorném mlčení &za chvíli zpozoru
jete, že se vaše duše zapaluje, že se rozsvěcuje v mysli,
že vůle hoří k Bohu, že tíhne k němu, že zapuzuje vše
chny starosti o sebe, že všechny touhy se sjednocuji
v jedné jediné, blíž k tobě Bože, blíž.
A mysl třeba dále nedovede ničeho Bohu říci, ale již
toto je velká a krásná modlitba, to, že člověk uznává
svým ml-čením, že nedovede nic dostatečně velkého,
krásného Bohu, neb o Bohu říci.
Nesnažte se v takových chvílích nutiti se do nějakých
slov, nepapouškujte z knížek modlicích, co jiný cítil ne—
bo necítil a prostě jen napsal. Vydržte tuto zkoušku
temnoty. Copak musí mysl stále jako mlýn pracovati,
ikdyž nemá právě co by mlel, copak musí mlet naprázd
no, copak musíte se stále nutiti do nějakých slov vůči
Bohu?

.

Když se takto mlčením připravíte, Bůh sám bude mlu
viti ve vaší duši. Duch svatý sám vás naplní, protože on
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nás učí teprve správně se modliti, on za nás volá vzde
chy nevyslovitelnými. Duch svatý zaplní naši samotu
a naše mlčení, ale to již nebudou naše ubohá vztahování
se k Bohu, nýbrž Boží bohatství se přelije samo do naší
duše. - Braito.
JAK PODROBUJEME DRUHÉ VLASTNÍ VÚLI

Kdybych řekla panu Novákovi, co mu musím vy
plýtvat na to, aby nemohl provést to, co si umínil vůči
mně provést - na příklad mne žádá, abych mu vyhleda
la něco v té neb oné knize,. ačkoliv Vůbec nep otře—
buj e, abych právě já mu takovou věc vyhledávala a
konečně vůbec toho nepotřebuje - byl by jako „dobrý
katolík“, jak si říká, velmi překvapen.
Ovšem, neříkám mu toho - ze zdvořilosti, která mne
nicméně mnohdy omrzí.
Chce utratit nějak svůj čas a proto se snaží donutit
mne, abych já utratil—asvůj čas - k utraceni jeho času . . .

Je v tom neobyčejně vynalézavý.
Nejprve přijde oznámit, že jeden pán povídal,
druhého dne, co bych na to asi byla řekla, kdyby to
onen pán byl povídal,
třetího dne, že sice na tom nezáleží, co onen pán po
vídal, ale je zajímavé sledovat možnost toho, kdyby to
byl povídal,

a tak má vždy nějakou z ámin ku, aby mne udolá
val, jednou filantropií, podruhé humanitou, po třetí ji
nými svými problémy.
Nemám s tím sice vůbec ničeho společného. Nezají
mám se o to. A myslím, že ani on sám se o to vážně
nezajímá - o nic jiného, kromě o sebe, jak vidím, se
nezajímá. . . ale vyhledal si právě mne, protože mne
jedinou má v nejbližším dosahu a také asi jsem jediný
člověk v jeho dosahu, který dosti trpělivě snáší tento
ustavičný nápor! j eho vůle. Pokud se jí ovšem včas
nemohu vyhnout.
Proč jsou nám lidé - kteří na nás chtějí uplatňovat
svoji vlastní vůli - tak obtížní?
Neznají s o u 2 n ě ní -sbližním.
312

Vpravdě jsou to lidé neschopní í pravé lásky „blíže—
necké, neboť podstatou této lásky je právě souzníván—í..
Drží se stále - a křečovitě - smyslně - všeho, co jim
sébeláska —utajená, nebo zjevná - vnuká. Pokud jsou

absorbování takto vlastní vůlí, je jim ovšem nemožno,
přejít do tóniny vůle druhého, ale nejen to: chtějí i tu
přinutit - lépe řečeno zlomit tak, aby ji zvládli p o
sv ém. Protože ji nemohou zvládnout souzněním, po
koušejí se ji zvládnout vůlí. Přicházejí, aby nás vy
tahovali 2 dveří našeho bytu proti naší vlastní vůli na
jejich vlastní podniky - ať už je to procházka - nebo
pobožnost podle jejich zálib - nebo přednáška, kniha,
jež je okouzlila, a již nám míní vnutit.

Souznění

s lidmi okolo nás musí vycházet z nás,

neboť jinak by nemohlo být souzněním. Je pravda, že
najdeme někdy lidi, s nimiž každé obcování je velmi
snadné a možno říci, že i rytmické, jako kdyby tónina
jejich života měla náš hudební klíč. Jsou to lidé s vel
kou vnímavostí duchovní, kteří snadno přecházejí do
naší tóniny, aniž co v sobě znásilňují. Toto „při
způsobování“ není ničím jiným, než vyšším duchov
ním stavem, který má větší pružnost, citlivost, reso-'
nanci než my - a proto se rychle vžívá do jakékoli si
tuace druhých. Tato vlastnost je pro apoštolské duše
nepostradatelná.
Většinou však nemáme co činit s lidmi, kteří mají
schopnost resonance - nacpak, styk s většinou naších
bližních je dán na základě nesouzvuků. Skřípe to až
běda.
Despotícký otec v rodině nadělá nejvíce škod tím, že
uvede do nesouzvuku Všechny okolo sebe. Není žádného
spoluznění. Není-li vnitřního spoluznění - je vyloučena
spolupráce, pravá spoluúčast, zkrátka všechno, co vede
k jednotě.
Jednota s druhými má právě tyto předpoklady - kte
ré se dají vyjádřit terminy hudebními, protože celý náš
vnitřní život je jakoby hudební dílo v tvůrčím rozma—
chu, stále nedokončené, stále se dotvořující, velmi citli—
vě zachycující všechny proudy okolo nás, i v nás.
Kdybychom “sedívali na soužití s druhými jen reálně
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- jen věcně - theologové říkají: jen přirozeně - unikne
nám tato nadpřirozená podstata soužití, jež je spolu
zněním - v hudební melodii Boží, chcete-li to vyjádřit
nábožensky. “Pak by byl život něčím tak tvrdým, že by
nám všem vbrzku nervy polámal. Ustavičného náporu
tvrdých skutečností bychom neunesli, kdyby v nás ne
bylo tohoto jemného vnitřního protitlaku. I vůči jejich
ideám a ideologiím, i vůči věcem. Je stará známá věc,
že kdyby seká-či nekosili rytmicky, padnou za hodinu
únavou. Tak je to s každou prací - s každým zmáháním
věcí, i s myšlením.
A protože duchovní život všechny věci vnějšího světa
musí zmáhat, přepodstatňovat a do vnitřní rovnováhy
převádět, je bez duchovního rytmu nemyslitelný.
Marie Stechová.

CESTA NEJJISTEJŠÍ
Tisíce cest je, kterými můžeme se zatratiti, ztratiti se
Bohu a promarniti spasení, které nám Spasitel zjednal.
Ale jenom jedna je cesta, kterou můžeme přijmouti spa
sení Ježíšovo. A to je pokora. To je jediná cesta, když
uznáme svou ubohost, svou ničemnost, to, že sami ze
sebe ničeho nemůžeme, že sami ze sebe nic nejsme v du
chovním nadpřirozeném ohledu a že všechno dání vý
borné je od Otce světel, že On sám musí v nás způso
biti naše spasení.
Toto je velké tajemství duchovního prospěchu, du
chovní cesty. Viděti jasně a přesně svou malost. Pak ne
budeme spoléhati na své síly, nýbrž stále volati k Bohu,
nebudeme se vy-dávati zbytečně do nebezpečí, jakoby
pro nás nebezpečí neplatila.
Pokora je také nutný podklad lásky. Mohli byste to
tiž říci, že láska je onou jedinou cestou, ale když k to
mu opět potřebuješ pokory. Jen tehdy, když uznáš svou
malost, nestočíš kolem této své malosti celý život a vše
chen svět, nebudeš chtíáti jen sebe a na prvém místě
svou vůli za každou cenu. Uznáš, že Bůh má spíše právo
než ty na tebe, na tvou poslušnost a horlivost a na to,
abys jemu, sloužil, abys jeho hledal nejprve a na prvém
místě, čili, abys ho miloval.
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Proto docela právem říkají učitelé .duchovního života
i svatý Tomáš, že pokora třebaže není největší a nej
vznešenější ctností, kterou je láska a prozíravost, přece
je ctností nejdůležitější v tom smyslu, že je základem
ctností ostatních, že je základem nutným a nezbytným,
že se bez ní nerozvinou ctnosti ostatní, —Braito.
PROMENOVANÍ SVĚTA

Tak nás postavil Kristus do Církve, jak nás postavil
do světa. A jak nás postavil do království milosti. Kris
tovo tělo, Církev, je vybudováno dary, úřady a láskou
i schopnostmi nadpřirozenými i přirozenými. Každý má
svými duchovními především dary, uplatňováním, usku
tečňováním, prováděním svých darů druhým usnad
ňovati cestu jejich spasení, má jim přelíti něco ze svých
milostí. Přímo i nepřímo.
Nepřímo oním tichým, neviděným, uskutečňováním
milosti a darů, které Bůh každému uděluje, každému
dává nějaký dar. Jiný, ale přece nějaký. Vedle charis
mat divotvorných jsou charismata úkolů, úřadů k du
chovnímu otcovství a vedení duší a pak posléze charis
mata skutků milosrdenství tělesného nebo duchovního.
Stačí chápati své prosté povolání jako prokazování těch
to skutků lásky. Protože láska je svazek dokonalosti po
dle sv. Pavla. Láska spojuje tyto všechny dary a vše—
chny údy těla Kristova v posvátnou jednotu._
Tam všude, kde člověk uskutečňuje onu duchovní,
nadpřirozenou schopnost, kterou mu Bůh dal, třeba
nejprve na sobě, všude tam, kde matka učí dítě se mod
liti, otec křesťansky nadpřirozené žíti, kde katecheta učí
děti, kde kněz káže, kde se milosrdná sestra sklání nad
ranami Krista v nemocných, kde se někdo ujímá duše
opuštěného sirotka, kde někdo přes almužnu chce duši
pozvednouti a přivésti ke Kristu, tam všude je Kristus.
Toto všechno je působeno silou Ježíše Krista. A tam
všude je království Boží. Tam všude na těch místech
se přetváří svět. Buduje se nový svět, svět Kristův, svět
jeho těla, jeho tajemné posvátné jednoty.
Toto je tvé místo v Církvi, toto je tvá práce na rozši
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ření, rozmnožení Církve na jejím upevnění v duších.
Talkto přichází zvolna, ale jistě království Boží do duše
a na svět. Protože království Boží nepřichází nápadně
s halasem, nýbrž tiše se rozrůstá dary pocházejícími ze
síly Páně, aby i druzí byli námi k této plnosti Ježíšově
přivedeni. Neznám vyššího vyznamenání nad to, že
smíme býti druhým ukazateli ke Kristu, že je můžeme
k němu přiváděti. - Braito.
NEBEZPEČÍ VYCHOVATELÚ

Některá povolání poctivě vzatá tak proniknou člově
ka, že je člověk skoro nevědomky vykonává stále a
všude. Říká se hanlivě na př. 0 lékařích psychiatrech, že
vidí ve všech lidech lidi úchylné, potažmo blázny. Vy
týká se někdy učitelům, že vidí ve všech lidech malé
žáčky .apodle toho se všemi jednají. A co je nejhoršího,
že prý jsou sváděni k tomu, aby se ke všem chovali ja
ko moudří učitelé, povinní stále někoho poučovat a
umravňovat. U kněží je samozřejmě, že se na každého
člověka dívají jako na toho, jehož spásu by měli míti na
zřeteli.. Je tento rys stavovský špatný, je nebezpečný?
Má své nebezpečí, že totiž zůstávají celý den na ko
thurnech vychovatele, který se domnívá, že musí impo
novati mládeži, že musí vyžadovat svou autoritu, že
musí stále ničemné mladíky tahati za uši, je kárati, je
varovati před nimi samými. Tak jsem porozuměl nedáv
no dopisu mladého kněze, jemuž byla kdesi svěřena vý
chova mladých lidí. Postavil se tak vysoko na ostří vě
domí své důležitosti, že na dopis obsahující nějaké vý
tky odpověděl dopisem plným osobních urážek, dávajíé
cích přemoudré rady, jako když kuře poučuje starou
kvočnu, jakoby měl před sebou nějakého ze svých mlá
denečků. Nemůže býti, ovšem nešťastnější metody nad
toto přebujelé vědomí své důležitosti, moci. Takový člo
věk pak přílišným zdůrazňováním své autority ji ztrácí.
Nesmí “zapomenouti, že jeho osobní vlastnosti. musí
u mládeže tuto autoritu podepříti a jaksi zdůvodniti. Ale
nesmí rovněž zapomenouti, že ostatní
lidé nejsou jeho
VVV
žáčky, a že se tím nesmrtelně zesmesnuje, když ostatní
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tak mistruje, pořádá, napomíná a nad ně se vynáší jako
to dělá mezi svými mládenečky. - Braito.

ŽEN
v

_zDUCHOVNÍHO ŽIVOTA

GEISSELMANN: Geist des Christentums und des Ka
tholizismus. Mathias-Grúnewald-Verlag, Mainz, 1940,
str. 491, 12 RM. Pátý svazek výborné a důležité sbírky
Deutsche Klassiker der“ kath. Theologie der neueren
Zeit. Svazek obsahuje klasická díla. Tak uvádí Sailera
a jeho školu. Ze Sailera samého obsahuje svazek jeho
skvělých konferenci na téma Základní nauky křesťan—
ské. Geiger je také zastoupen,.,svou organologií Církve,
jak se již tehdy jasně rýsovala. Další žák Sailerův Gůg
ler je zastoupen studií o duchu křesťanství. Od Móhlera
jsou tu tři studie. Jeho příspěvek k pojmu dějin a cír
kevních dějin, pak o živé tradici a poměru tradice písma
a Církve. Uzavírající studie Geisselmannova shrnuje
celý přínos těchto klasiků.
GRABER: Maria. in Gottgeheimnis der Schópfung.
Pustet, Regensburg, 1941, str. 120, 2 RM. Kniha velmi
zajímavá, čte se napínavé, ale když ty argumenty jsou
všechny jen spíše přáním než důkazem. Proč zavádět
právě tuto polaritu do vnitřního i vnějšího života Cír
kve. To je jasné, že i ženský prvek má své místo v křes
ťanském životě. To je docela v pořádku a po té stránce
knihu chválím, ale proč sesouvat celou podstatu Církve
po této ploše? Vyvážení obou, řád a podřaděnost jsou
principy našeho uspořádání života.
Jahrbuch fůr christliche Kunst, 48. J ahresgabe der
deutschen Gesellschaft fůr christliche Kunst, 1940,Mun
chen. Knihy se nám dostalo nevšední laskavostí uvede
né společnosti pro křest. umění. Její členství je ročně
10 RM. Studenti polovinu. Mimo jiné výhody každého
roku vydává tato společnost,která má nesmírné zásluhy
o křest. umění a která zasahovala Vždy velmi živě do
vývoje náboženského, chrámového užitého umění dale
ko i u nás, jest roční prémie, ve formě sborníku. Letošní
sborník je zvláště velmi bohatý na ukázky moderních
kostelních staveb, Výtvarného umění, malířství. Jsme
mile překvapeni množstvím dobrých a poctivě i pravdi
vě provedených námětů, dobrým vývojem náboženské
ho umění, kterému bychom i u nás přáli silnější ohlas.
U nás pokusil se o takovou ročenku Štorm, jak jsme již
referovali. Má tam sice jen své ukázky, ale během času,
protože bude v těchto ročenkách pokračováno, jistě uvi
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díme jak jeho, tak i jiné ukázky nových řešení a poku
sů i snad náboženského, liturgického umění. Dal by Pán
Bůh, aby ten brak obchodů s devocionáliemi již zmizel
nejenom z chrámů, nýbrž také z oněch obchodů.
J UNGMANN: Gewordene Liturgie. Rauch, Innsbruck,
1941, str. 356, 5.80 RM. Není vždycky lehké pro laika

správně pochopit liturgii katolických bohoslužeb. Bývá
často posledním kamenem úrazu, na němž ztroskotá sna
ha 0 obrácení na víru. Liturgii katolické Církve je třeba
osvětlovati s hlediska dějin a vývoje, 'má-li být přesně
vystižena a pochopena. Církev a křesťanství jsou při své
nad-časnosti, která je právě v jejich nejhlubších koře
nech a podstatě, zapojeny do světového dění, mají svůj
růst a změny, poněvadž také Ježíš Kristus sestoupil
mezi nás na svět v určité době dějin, a poněvadž jeho
slovo a jeho dílo může k nám přijíti prostřednictvím
lidi stojících právě v naší současnosti. Tak také litur
gický bohoslužebný život Církve měl svůj počátekvurči
tém bodě dějin a pak .se vyvíjel v plánu Prozřetelnosti,
až došel k naší době, ve formě, jak jej známe my. Ale
pochopit, to je možné jen na základě znalosti minulosti.
A na ní hlavně staví autor této výborné studie, v níž
přináší cenné výklady o mši svaté a jejích částech, prá
vě tak jako o celku církevního roku jakožto tajemství
Kristově a jiné.
HOFF: Rheinische Madonnen d.Mittelalters. Schwann,
Důsseldorf, 1940,str. 58. Rozkošné ukázky středověkého
umění výtvarného z Porýní. Ale autor sestupuje do hlou—
bek dějin umění a kultury, aby vystihl správně kořeny
mariánské úcty v těchto krajích, zejména uctívání Pan
ny Marie-Bohorodičky. Jsou tu tedy reprodukovány jen
sošky Madon s Božským Dítkem, které představují v au
torově uspořádání různá pojetí, ale základní východisko,
nesmírnou a vděčnou úctu k největší Pomocníci lidstva.
Škoda, že některé reprodukce nej-souprovedeny lépe.
LUTZELER: Der Bilderkreis. Vynikající odborník
v křesťanském umění vydává u Herdera tuto velmi po
učnou a důležitou sbírku vyobrazení různých, hlavně
náboženský-ch motivů. Vyšly další tři svazky: Winters
wyllovo Auferstehung, Hermannovo Jůnger und Apostel
&Marienleben. Knihu uvádí dobrá stu-die o vývoji dané-
ho malířského tématu, zhodnocení nejvýznačnějších pro—
jevů a pak v druhé části jsou překrásné reprodukce,
z polovice vícebarevné. Je to takový krásný, milý dá
rek, že nad ním srdce zaplesá. Reprodukce jsou voleny
tak, že podávají názorný přehled a při tom se vystří
hají opakování běžných a známých a kolikráte ani ne
důležitých mistrů.
KARL ROBERTZ: Held, Narr oder Heiliger? Echter—
Verlag, Wůrz-burg, 1940, str. 92. Život misionáře. Co
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o něm ví, v zemí, z níž odejde muž, aby se již nikdy ne
vrátil, aby celý svůj život věnoval šíření slova Božího
mezi těmi, kdož na ně čekají? A zde je to tím úchvat
nější, poněvadž P. Petr, seveřan, slabého zdraví, od—
chází do horkých krajů mezi indiánské obyvatele, aby
získal jejich lásku pro Krista a zároveň se jim zapsal
jako jeho nejpokornější sluha, blázen a světec.
SCHEEBEN: Die mysterien des Christentums. Nové
vědecké a kritické vydání Hóferovo tohoto stěžejního
Scheebenova díla. Scheeben s řadou německých svých
druhů jsou budovateli obrozené katolické novější theo
logie. Proto jsme přivítali toto nové vydání. Nové vydá
ní Hófero-vovrátilo se k vydání původnímu a pracovalo
podle dvou .příručních knih Scheebenových, kterých on
sám užíval a jež naplnil svými poznámkami, opravami
a doplňky. Na tomto základě vyšlo nové vydání. Mlu—
vím ve zvláštním článku o důležitosti tohoto díla i jeho
nového vydání. Kniha shrnuje celé křesťanské učení,
Všechna tajemství v organický celek, v pevnou jednot
nou soustavu. Obhajuje jejich tajemnost a vyvádí z nich
životně závěry. Díl tvoří druhý svazek nového vydání
sebraných spisů Scheebenových, má 800 stran a stojí
14 RM. Vydal Herder, Freiburg, 1941.
TOMÍŠKO: Cistým mládím k manželství nebo ke
kněžství. Tuto přednášku dra Tomíško vydal Svaz ka
tolických žen a dívek v Praze IV. Profesor Tomíško se

tu obírá vlastně nejzákladnějšími problémy dnešní mlá
deže. Brožura by se měla dostat do rukou nejširších
vrstev. Cena 1.50K, pro hromadné objednávky sleva.
Z RÚZNÝCH POLÍ

HANISCH : Geschichte Russlands. II. Band. Von 1801,
bis 1917. Herder, 1941, str. 250, 5 RM. Od napoleonských

dob po světovou válku zahrnuje druhý svazek dějiny
Ruska. Kniha je psána na základě důkladného studia a
poctivé znalosti pramenů. Prozatím musilo býti dílo u
končeno, protože hodnocení převratu a jeho uspořádání
života čeká teprve na své zpracování, ocenění a hodno
cení a proto i posouzení. Autor si všímá všech oborů
života, i náboženského a kulturního. Výborné jsou jeho
postřehy literatuře oněch úseků, ve které člení ruské
dějiny. Velmi poučné jsou stu-die o poměru Ruska k o
kolí, z něhož .čerpalo svou vzdělanost, jak i Rusku bylo
Německo zdrojem pokroku a vzdělanosti. Kniha je vel
mi dobrou příručkou pro každého, kdo chce znáti ději
ny ruské a rozumět jim.
HRONEK: Vyučování náboženství na středních ško
lách. Kropáč a Kucharský, Praha, 18 K. Profesorům &
kandidátům profesury náboženství poskytuje tato při
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ručka poučení o platných předpisech středoškolského
práva ato zejména o těch právních normách, o nových
opatřeních, jichž znalost jest jim nezbytně potřebná.
Důležité předpisy jsou uvedeny v doslovném znění, aby
je měli profesoři v rukou jednak k přípravě ke zkouš
kám, jednak k denní .praxi.
KUBÍČEK: Ordinariátní osnova. pro vyučování kato—
lickému náboženství na obecných a měšťanských ško—
lách. Velehrad, Olomouc, 1941, str. 109, 22 K, váz. III.
vyd. Nové vydání osnov pro vyučování náboženství do—
stává od autora ráz více Výchovný.Katolický katecheta
bude vděčen za slova, poukazy a poznámky didaktické,
jako vůbec za praktické pokyny, jaké jsou na př. v části
o prvním svatém přijímání.
PELIKÁN: Hra o duši. VII. vydání. Pelikánova knížka
se těší u mládeže neobyčejnému zájmu. Není to dlouho,
co jsme oznámili čtenářům vyjití šestého vydání. A nyní
již sedmé. Je to neklamné svědectví, že dobře řešený
problém mládí má v sobě velkou přitažlivost. Kniha
může vykonat mnoho dobrého mezi dospívající mládeží.
RESL: Katechese pro školy obecné. Bohuslav Rupp,
nakladatel u sv. Jindřicha, Praha, stran 390, 36 K.
Autor známý svou kritickou důkladností, vzděláním a
zkušenostmi, sepsal katechese, které jsou podrobným a
důkladným doprovodem k Hronkově „Cestě k Bohu“ &
Kubíčkově „Prvouce“, podává však daleko více, aby vy
stačil pro všechny třídy obecných škol. Ač jsou to V zá
kladě katechese biblické, je v nich zpracováno všechno
učivo pro obecné školy i katechi-smové a liturgické 
v rámci biblických dějin a církevního roku. A vše je
podáno metodicky přehledně, živě, názorně a prakticky,

mluvou ušlechtile dětskouamnoha vybranými příklady,
takže toto dílo bude bohatou a nepostradatelnou po—
kladnici katechety, v níž bude míti sneseno a připraveno
všechno, co potřebuje k dobré přípravě pro sebe a
pro děti.
SELLMAIR: Weisheit Unterwegs. Fr. P-ustet, Regens
burg, 1940, str. 262, 4.20 RM.“Taková antologie, vybraná

šťastnou rukou, má pro nás nesmírnou cenu. Mít stále
u sebe, po ruce slova mistrů, kteří je pronesli nebo na
.psali již ze zkušenosti, kteří se dovedli dívat na život a
vypozorovat jeho smysl, marnost vší hmoty, jež je pře
máhána duchem. Na 262 stranách jsou obsažena nejzá
važnější slova nejzávažnějších lidí, kteří kdy vůbec žili,
a to v takovém seřadění, že si můžeme kdykoliv patřičné
místo nalézt a zopakovat. Na 170autorů, básníků, Spiso
vatelů, světců, filosofů, pedagogů, vědců, mystiků, an
tických, středověkých a novověkých tu k nám mluví a
kdykoliv se nám nabízí k nahlédnutí. Takové dílo je
pro duchovně žijícího člověka nepostradatelné.
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jádřila sv. Gertruda, když napsala: „Kdybych mohla,
Bože, všechny lidi přivésti, s nimiž ty ráčiš své rozkoše
míti, ráda bych bosa svět procházela až do dne soudného
a přinesla bych ti každou duši na loktech, abych tvému
srdci radost učinila.“
H. L.: Nejsilnějšim důvodem pro křesťanství zůstane
stále sila Páně přetvářejicí lidi a svět. Jsme povinni
ukázati světu tuto přetvářejicí silu, jsme povinni uká
zati světu, že křesťanství není jen krásným snem, nýbrž,
že se dá žiti a uskutečňovati. Kolem každého svatého se
shromažďuje žiznivá rodina duši. Tak to někdo správně

napsal: Jako hladová ptáčata kolem své matky, tak

sedi lidé kolem ObětnlhO plamene toho, jenž přemohl
svět. Lidé se kupi kolem toho, o němž tuší, že dosáhl
onoho slavného vitězství nad svým sobectvim, že se
dovedl rozdati. Proto vítězi svatí často právě tam, kde
jsou poraženi, kde je jejich já podáno v oběť.
Nove pobožnosti. J isté je nezdravá honba za stále no
vými kulty a za sensacemi duchovnlmi. J isté je nešprav—
ne tvrzeni, že již dosti kultu jednoho a že je treba zase
obživiti, zavésti či podobně, kult druhý. bvatá b'tolice
nyní velmi přísně pronásleduje všechny nové a nezvyklé
pobožnosti. Dává je bez milosti na index a zakazuje je.
Tim ovšem není řečeno, že bychom měli ustrnouti na
třech prvnich stoletích, jak chtěli někteří úzkoprsí li
turgisté a historisujici křesťané.Ale ony pobožnosti mu
seji vyjití z nitra Církve, od lidí duchovně zdravých, a
ne od fantastů.
'
Sv. přijímáni. Odpovídám vám veřejně, aby bylo po
učeno více lidí: Svaté přijímáni neni odměnou, nýbrž
pokrmem. Denním má býti pokrmem. Sv. přijímání je
podstatnou části oběti. Když denně obětuje Církev Tělo
Páně, ukazuje, jak potrebné je pro krest'any, aby se
denně spojovali nejenom účasti pasivni na této oběti,
nýbrž také aktivní účasti, a ta se' právě uskutečňuje
svatým přijetím obětovaného těla spojením svého života
skrze toto svaté přijímání s životem Kristovým. Jen to
je důležité, aby to bylo ne pouze přijímáni, nýbrž com
munio v pravém slova smyslu, to jest, spojeni s Kristem
Pánem. Abychom nepřijímali pouze něco, nýbrž něko—
ho, to jest živého J ežiho Krista. Přijímáme sice nejprve
něco, to jest podstatu těla a krve jeho, ale s podstatou
jeho těla a krve je tu i jeho osoba jeho božství a s dru—
hou božskou osobou celá nejsvětější Trojice. Tělo Páně
má býti denním chlebem, pokrmem našeho denního ži
vota, protože máme svůj denni, každodenní život ote
vříti životu Páně a přetvářet jej jeho svatým živo-tem.
Mši svatou společnou pro naši duchovní rodinu slouži
P. Braito v Praze dne 11. května 0 8. hodině ranní. Po

mši svaté obvyklá promluva. Tentokráte nebude nutno
měniti hodinu mše svaté. V Brně je naše mše sv. 3 pro
mluvou a shromážděním III. řádu dne 23. května o půl
10. hod. v kapli sester dominikánek Na Veveří 27.
Mši svatou za.naši duchovní obec slouží _P.Braito dne
15. května. Spojte se všichni v ten den. Prósím veledů
stojné pány, sve odběratele &příznivce,-aby v ten den
nebo v jiný buď sloužili mši svatou za naši rodinu du
chovní nebo aspoň v den 15. května na ni v mementu,
jak za živé, tak za zemřelé vzpomněli.
O propagaci dobre náboženské knihy musí usílovati
všichni. Jak mnoho lidi je odkázáno jen na to, co vidí
u knihkupce za výlohou a zde právě náboženské litera

tury bývá velmi poskrovnu. Knihkupci většinou knihy
náboženského obsahu nemívají na skladě, aspoň ven
kovští téměř vůbec. Proč? V prvé řadě proto, že je u nich
nikdo nehledá. Kdyby lidé šli ke knihkupci a žádali
dobrou duchovní literaturu, jak se o ní_dovídají v ná
boženských časopisech, které s láskou čtou, jistě by
mnohý knihkupec sám sledoval náboženské knihy a
jak by viděl, že je lze bez úhony jeho obchodu prodá
vati, vystavil by je i za výklad &tím by se dobrá kniha
šířila VIC&více. Kdybyste kupovali u knihkupce-aspoň
občas duchovní literaturu, jistě by ochotně vyšel vstříc
a knihy dal i do výkladu, zejména kdybyste ho o to po
žádali. Vime, jsou knihkupci všelijací, ale povinnost ší
řiti dobrou duchovní knihu všemi prostředky vyžaduje
mnohdy i sebezapřeni.Prakticky to proveďte takto. Kni
hu, kterou chcete objednati nebo koupiti ať v Praze,
Brně či Olomouci, objednejte u knihkupce ve vašem
městě a požádejte ho, aby vedl i knihy duchovní, ať
z kteréhokoliv katolického nakladatelství, že máte o ně
vy 1 vaši známí zájem. Známým pak rovněž doporučte,
at použijí téhož způsobu, a knihkupce upozorněte, kde
se o knihách píše, ať v „Hlubině“, „Výhledech“, či ji
ných náboženských časopisech, aby sám věděl, co vy
chází a mohl jiným knihy doporučiti.
_
Dary: Brabcová Ludm. 10 K, Crhová Jana 10 K, Čám
ská R. 15 K, Čeřovská Anna 10 K, P. Fr. Janíček 10 K,
vdp. Klos František 29 K, Kolářová Pavla 15 K, Kolá
řová Zdeňka 20 K, dr. Jan Kotek 15 K, Knoppová Mila
da 30 K, Mariánská družina 50 K, Mužíková M. 15 K,
Nováková Marta 45 K, Pavelka Frant. 14.50K, Pavlíko
vá Boh. 17 K, Počepický Jan 10 K, dr. Škarda Jaromír
20 K, Špálová Ljuba 15 K, Vidláková Jarmila 10 K, Wol
fová Ludm. 15 K, dr. Fr. Zák 10 K.
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hovonnA
Exercicie pro čtenáře a přátele revue Na hlubinu. Ja
ko každého roku i letos pořádáme řadu exercicií pro na
še čtenáře _apřátele. Pro ženy: Praha, klášter voršilek
od 28. června do 2. července. Svatá Hora od 8. do 12. čer
vence. Slavkov u Brna od 26. do 30. července. Na Kladně
u Školských sester od 18. do 22. srpna. Repčín u Olomou
ce, klášter dominikánek, od 23. do 27. srpna. - Pro muže:

Stará Boleslav, kolej Otců redemptoristů, od 2. do 6.
srpna. - Pro kněze: v dominikánském klášteře v Olo
mouci, od 14. do 18. července a pak druhý turnus od 21.
do 25. července. - Pro učitelky koná P. Braito exercicie
v klášteře řepčínském od 2. do 6. července.
Pokyny pro účastníky exercicií. Přihlaste se co nej
dříve v redakci Revue Na hlubinu na zmíněné exercicie.
Všude je pouze omezený počet míst. Pro exercicie v Rep
číně a na Kladně si přineste 's sebou potraviny, které si
vyzvedněte na své lístky předem. Jinde nezapomeňte na
potravinové lístky nebo potraviny, které se vám odpočí
tají od exercičního poplatku. Na exercicie u ss. voršilek
vezměte s sebou také ložní prádlo. Přihlášky na exerci
cie pro učitelky, pořádané v klášteře v Repčíně, posílejte
na zmíněný klášter. Nikdo nechť nepřichází nepřihláše
ný. Nebudeme naprosto moci se o takové účastníky pak
postarati.
Studentům maturantům: Než 'se budete rozhodovat
o svém povolání, napište si do Olomouci do naší admi
nistrace, aby vám poslala gratis & vyplaceně krásnou
knihu Dominikáni, co jsou a co chtějí. Potřebujeme po—

ZÁSADY
Tauler:
POSVÁTNOST POVOLANÍ
Divisiones ministrationum sunt, idem
autem spiritus.

(1 Kor. 12, G.)

Vezměme slova sv. Pavla: „Rozdílné jsou skut
ky a přisluhování, ale všechno působí jeden &týž
Duch.“
Dítky, je to tak, jako vidíte již zevně na těle.
Jedno tělo má mnoho údů &mnoho smyslů a kaž
dá část údu má svůj zvláštní úřad a dílo, tak: oko,
ucho, ústa, ruka, noha, a žádné si neosobuje býti
druhým neb něčím jiným, nežli Bůh mu přikázal.
Právě tak jsme my všichni jedno tělo a jsme údy
mezi sebou a Kristus jest hlava tohoto těla a na
tomto těle jest velký rozdíl v údech. Jeden jest
oko, druhý ruka, třetí noha, ústa, ucho. Oči sva
tého těla Církve, to jsou učitelé, po tom vám nic
není. My obyčejní křesťané máme však opravdu
důkladně pochopiti, co jest náš úřad, k němuž
nás Bůh povolal a pozval a jaká jest milost, k níž
nás ustanovil. Neboť Všechno jsou milosti, každé
umění a každé dílo jakkoli malé, a všechny pů
sobí tentýž duch k užitku a ovoci člověka.
Začněme tím nejnižším! Jeden může přístí, ji—
ný děl-atí boty, mnozí se mohou tak dobře za
městnávati těmito vnějšími věc-mi,že zjednávají
užitek, jak jiný neumi. A toto vše jsou milosti,
které působí Duc-h Boží.
'
Hleďte, kdybych nebyl kněz a v řádu, považo
val bych za velkou věc, kdybych mohl dělati bo—
ty, a chtěl bych je rád všem lidem dělati a „svůj
chléb zasloužiti svýma rukama.
Dítky, noha a ruka nemají chtíti být okem.
Každý má konati svůj úřad, který mu Bůh naří
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dil, ať je jakkoliv hrubý; jiný to snad neumí.
A také naše sestry každá má konati svůj úřad.
Jedny dovedou líbez-nězpívati, ty mají čísti své
žalmy. A toto vše přichází od Božího Duc-ha. Sv.

Augustin praví: Bůh jest jednotvárné božskéjed

noduché Bytí a působí přece všechny rozmani—
tosti a jest vše ve všech věcech, jedno ve všem
a vše -v jednom. Není dílečka tak malého, ani
uměníčka tak nepatrného, přece přichází vše od
Boha a jest obzvláštní milostí. A jeden každý má
pro svého bližního dělati, co tento neumí a má
dávati z lásky milost za milost. A věz, že člověk,
který pro svého bližního dosti nekoná, netvoří a
nedává, musí Bohu vážně státi v slovu a odpo
vědnosti, jak praví evangelium, že onen člověk
musí sklád-ati účty ze svého hospodaření. Co kdo
od Boha obdržel, to má a musí opět dáti jinému
tak dobře,jak dovede a jak mu to Bůh propůjčil.
Jak to tedy přijde, že je tolik žalováno, a kaž
dý si stěžuje na svůj úřad! Že mu překáží, zatím
co jest přece od Boha .a Bůh nikomu žádnou pře—
kážku nedává? Na tořekneš: „Odkud přichází po
tom výčitka svědomí? Ta přichází také od Ducha
Božího a přece mučí a činí nepokoj.“ Milované
dítě, věř, co ti dělá tento. nepokoj, _tonejsou skut

ky, ne, vpravdě ne, jeto nepravý pořádek ve
tvých dílech. Kdybys konal své skutky tak, jak
je příslušně a správně máš kona-ti a měl !bys na
mysli jedině a čistě jenom Boha, a ne to své, ane
miloval bys a neobával bys se ani zalíbení ani
nelibosti a nevyhledával arni užitek ani rozkoš,
nýbrž jen čest Boha a konal svou práci jedině
pro Boha, hleď, potom by bylo nemožno, aby tu
někdy vznikla sebetrýzeň neb muka svědomí.
A duchovní člověk měl by se patřičně styděti,
kdyby své dílo konal tak neuspořádaně a nečisté,
že bychom od něj slyšeli, že mu činí něpokojné
srdce. Neboť z toho lze slyšeti, že jeho práce ne—
byla konána v Bohu ani v správném, čistém myš—
lení, ne z opravdu r_yzílásky k Bohu a ne k užit
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ku bližního. A z toho, zdali při tom zůstaneš spo
k-ojen nebo ne, poznáš ty i druzí, zdali tvé konání
bylo jedině k Bohu zaměřeno.
Náš Pán nevytýkal Martě její práci, neboť ta
byla svatá a dobrá, nýbrž vytýkal ji velké sta
rosti o ni.
Člověk má míti dobrou užitečnou práci, jak to
právě přijde, avšak starosti má poručí-ti Bohu.
Má kona-ti svá díla skromně a V tichu, zůstávati
sám v sobě, přitahovati k sobě Boh-a,často zírati
V sebe s obrácenou myslí, vroucně a zbožně, a
sám v sobě “dávati pozor, co ho k dílu žene neb
pohání. Také si má člověk správně Všímati ve
své vniter-nosti, kdy ho Duch Boží upomíná k od
počinku neb k působení, aby byl každého pOslu—
šen a podle pokynu Ducha svatého činil: nyní
odpočíval,nyní působil. Ata-k koná přece svá díla
docela v dobrotě a pokoji. Kde jest starý, slabý
neb nemocný člověk, tomu máme běžeti vstříc
a předstihnouti jiné v činění mu skutků lásky.
A každý nes břímě druhého. A mečiníš—litak, buď
jist, že ti to Bůh vezme a dá jinému, který to
může dobře vyřizovati a tebe nechá prázdného
&bez ctnosti a milosti. A nalezneš-li ve skutcích
vniterný dotyk, všímej si ho s jemným smyslem
&uč se tak vnášeti Boha do prací a hned od toho
neodbíhej.
Dobrý člověk stál a mlátil své obilí a_mezitím
padl do vytržení a anděl musel držeti cep, jinak
by se byl tloukl sám.
Rádi byste byli osvobození od působení._ To
přichází ale hodně z lenivosti; každý chce být
okem a všichni chcete nazírati a ne působiti.
Znám jednoho muže, nejvyššího Přítele Boží
ho, který byl po všechny své dny rolníkem, více
než 40 let, a jest jim ještě. A ten se tázal jednoho
dne našeho Pána, zdali chce, aby se vzdal práce
a šel si sednou-t do kostela. Tu mu bylo řečeno ne,
nemá tak činiti, má získáVati svůj chléb ve svém
potu ku cti Jeho ušlechtilé drahé Krve. Člověk
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si má vzíti mezi dnem i nocí vždy dobrý čas a
'v tom se pohrouzítí do hlubiny,každý podle své
ho způsobu. Ušlechtilí lidé, kteří se mohou obrá
titi v Boha V čirostí, bez obrazů a tvarů, mají čí
nití podle svého způsobu. A ostatní se mají podle
svého způsobu v tom v pravou hodinu cvičití,
každý podle svého způsobu, neboť ne všichni
můžeme býti očima. A pak mají dále “ikonatísvo
jí dobrou práci, jak jim nařídil Bůh, ve velké
lásce, V míru a laskavostí podle Boží vůle. Kdo
slouží Bohu podle Vůle Boží, tomu odpoví Bůh
podle vůle člověkovy. Ale kdo slouží Bohu podle
své a ve své vůli, tomu Bůh neodpoví podle vůle
člověka, nýbrž podle vůle Boží.
Dítky, z tohoto potlačení vlastní vůle zrodí se
a vychází podstatný mír, který vzniká z vycvi
čené ctností. A buďte ujištění, že musí vznikat
z vycvičené ctností, jinak jest falešný. Vnitřně
í zevně musí býti cvičen. A mír, který přichází
z nitra, tefn Vám nemůže nikdo vzíti.
P. SilV. M. Braito

O. P.:

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ PROSTŘED
KEM K OČIŠTOVÁNÍ DUŠE
_Dvazpůsoby zpytování svědomí.
I.

Abychom poznali, jak jsme daleko V duchov
ním žívotě, abychom poznali, čeho se nám ne
dostává, jaké jsou naše vnitřní překážky, je tře—
ba dobře se znáti. Třeba znáti, jaké jsou naše
sklony, k čemu nás nejvíce hřích strhuje, co nás
nejvíce odvádí od Boha.
Obyčejně se koná zpytování svědomí podle
Desatera. Ale to je jenom jedno hledisko, je to
hledisko čistě negativní a ještě ne tak přehled—
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né., Zpytování na příklad podle sedmi hlavních
hříchů nám ukáže, který je hlavní zdroj našich
hříchů, protože hlavní hříchy nesou s sebou ce—.

lou rodinu hříchů příbuzných.
Ještě dokonalejší jest dívati se na dokonalosti
Boží &zpytovati také podle ctností, abychom vě
děli jak ještě máme daleko, co nám ještě chybí.
Všechny hříchy vlastně vycházejí ze sebelás
ky, která se nechce podrobiti Bohu a uznati je
ho svrchovanost a proto jde za svou trojí žádos
tivostí..
Sedm hlavních hříchů jest rozdělení těchto
žádostivostí po všech oborech pozemských hod
not, k nimž něj-ak může lidské srdce přilnouti.
Každý z nich je pak, opravdovou matkou mno—
hých jiných hříchů. Když se nám podaří vypá
trati kořen a zdroj hříchů, je již snazší s nimi
bojování.
Pýcha na příklad nese s sebou hrdost, nepo
slušnost, umíněnost, chvástavost, všetečnost,
svárlivost, přetvářku.
Lenost: nechuť k Bohu a božským věcem,ma
lomyslnost, duchovní za=kejslost, a pak ovšem
v náhradu zalíbení ve věcech nedovolených.
Závistz' nenávist, pomluvu, donášení.
Hněv: spory, hádky, různice, urážky atd.
Lakomství: přestupky proti lá—sce,
proti spra
vedlnosti, podvod a klam, lež.
Nestřídmost: necudnost v řečech, nevázanost,
smyslnost, hloupost až k zblbnutí.
Smilstvo: zatemnění ducha, nestálost, sebe-lás—
ku, přilnutí k pozemskému životu, nenávist Bo
ha a věcí svatých, kněží a Církve, konečně zou
falství.

_

Protože všechny tyto hříchy pocházejí ze se
belásky, která nedovede na uzdě u'd'ržeti trojí
lidskou žádosti-vost,vidíme ihned jenom z prvé
ho letmého zpytování svědomí, jak je důležitá
pokora. Máme ihned prvý námět ke zpytování
svědomí a očišťování sebe, zda totiž milujeme
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vícesebe nežli Boha anebo více Boha nežli sebe.
Kdo dobře zpytuje svědomí, řekněme podle hlav—
ních hříchů, vidí na prvý pohled jasně, kam by
jej mohl takový hřích, i když ihned není těžký,
uvrhnouti. Tak na příklad ješitnost není těžkým
hříchem,ale vyrůstá z pýchy, která nakonec do.
vede Boha zraditi, jak jsme viděli u tolika ka
cířů, kteří jenom z pýchy se nechtěli podrobiti
úsudku Církve.
..
Ale i mezi hlavními hříchy po sobě je veliká
souvislost. Tak na příklad pýcha plodí duchovní
nechuť čili acedia.
Neuznáváme omyl kvietístů, že je nedovole—
né, ba škodlivé vůbec uv-ažovati o sobě, třebaže
ve zpytování svědomí. Odvolávají se na to, že
prý nemůžeme proni'k—noutisvou duši a že se

máme spíše věnovati myšlence na Boha než na
sebe. Oba důvody jsou neudržitelné. Právě pro
to, že se neznáme a nemůžeme se dokonale pro
niknouti, musíme aspoň učiniti Všechno, co je
v našich silách, abychom aspoň jak-si mohli sebe
proni-knoutí. A čím více se'be'poznáme, tím více
se pak můžeme přivinouti k Bohu, neb poznáme
svou ubohost a slabost, která potřebu-je opření
o Boha. Za druhé se tím vyhneme zehmotnění
duchovního života, jak to činí s-krupulanti, kteří
vidí jenom materielně hřích, kteří jej nevidí
v jeho formalitě, totiž v urá-žce Boží a v jeho
kořeni. Třeba uchopítí hřích za jeho kořen, aby
chom mohli proti němu vítězně bojovati.
Když. se člověk dobře zpytuje podle hlavních
hříchů, přijde snadno na svůj hlavní hřích, na
svůj hlavní sklon a na svou prvou a základní
chybu.
II.
Ale tato forma zpytování svědomí je jenom
pasivní. Není dokonalá a je třeba dcplniti zpy—
tování svědomí podle ctností.
Bez milosti nemůžeme ničeho. Bůh naplňuje
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každého člověka dobré vůle svou milostí. Kaž
dý ale má zvláštní milost od Boha, každého si
Bůh přitahuje zvláštním způ-sobem. Každý list
je..jiný a každá duše má své zvláštnosti. Některé
duše jsou přitahovány k Bohu svou inteligenci,
jiné vůlí, jedny Mu dají horlivý apoštolát, jiné
zase by nejraději seděly celý život u nohou Pá
ně. Třeba poznati, kam nás volá Bůh, ne aby
chom tento nadpřirozený sklon potírali, nýbrž
abychom jej vypěstovali, zdokonalili, abychom
spolupracovali s milostí Boží, abychom věděli,
co od nás právě Bůh chce, a abychom vybudo
vali svými dary ono tajemné tělo Kristovo, kte
ré se skládá z tolika darů.
V nadpřirozeném pohledu musí-me býti svý
mi, nesmíme ustrnouti na šabloně. Máme vši
chni základní povolání, abychom se stali podob
nými samému Bohu.
Stačí projíti ctnosti božské a základní, aby
chom Viděli,jak daleko jsme ještě na této cestě,
jak ještě máme daleko k dokonalosti.
Uvidíme, jak žijeme z víry, jak je silná naše
naděje, jak se dovedeme přenášeti ve své lásce
k bližnímu přes nedostatky, zda dovedeme dáti 
Bohu všechno, i to nejtěžší, čeho od nás žádá.
Je dobré také uvésti pozornost zpytování svě—
domí na poměr vnitřního k vnějšímu, zda náš
vnější poměr odpovídá vnitřnímu snahou hlu
bokého náboženského života, zda i ve vnějším
životě je v nás všech-no uspořádané, abychom
neuváděli v posměch duchovní život.
Když dobře prohlédneme své nitro z.pytová
ním svědomí, uvidíme, jak ještě musíme mnohé
napravovati, doháněti, jak musíme ještě mnoho
se umrtvovati, na sobě pracovati. Zpytování svě
domí nám přímo určí okolností a podrobnosti,
ve kterých nejčastěji klesáme a v nichž “semu
síme míti na pozoru.
Někteří radí zapisovati, kontrolovati. To po
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To musí duše sama vycititi, jak je daleko, co ji
ještě chybí a co musí právě učiniti. Bylo by dě
tinským chtíti se opíjeti nějakými tak zvanými
úspěchy, právě tak, jak je nekřesťanské dáti- se
odraditi neúspěchy a říkati, že jsme stále stejní;
Rozhodněme se statečně a konkretně, co chce-.
me, a modleme se a o-dpirejme, křižujme své

sklony, které nás k chybám vedou, a uvidíme,
že V srdci našem je větší pokoj,více klidu a lás—
ky, že se chováme k představeným pokoměji,
k bližnímu laskavěj—ia k Bohu důvěrněji. To je

barometr zpyto'vání svědomí.

P-..Mag.Metod Ha'báňO. P.:

ČINNOST DUŠE

,

Činnosti se dostává člověk k svému zdokona—
lení. Pokud člověk něco potřebuje, vyvíjí ze se—
be činnost, aby toho dosáhl. Nedostatky, poža—
davky, touhy duše prozrazují, že člověk nemá
v sobě vše, co potřebuje, aby byl šťastný a do
konalý. Je mu dána možnost činnosti, kterou
může v sobě uskutečnit, co nemá. ČinnOstivse

tedy člověk dostává jako kroky své duše k do
sažení-cílů &k vyplnění svých nedostatků a tu
žeb duše. Proto nelze žít člověku bez činnosti,
nemůže býti bez ní šťasten; duše lidská, zvláště
bez činnosti, se ocitá v propasti svých temnot,
možnosti svých nedostatků, bídy, ve svém hladu
a žíznipo štěstí a lásce, po radosti a přátelství.
Jakákoliv hodnota života, zdokonalení sebe,
větší vzrůst duchovni, větší radost, větši štěstí
je dílem určité činnosti. Proto .je člověk vyba
ven od přirozenosti a tedy od Boha, původce při-.
rozenosti, tak mnohonásobnou schopnosti čin.
nosti. Činnost je pro život lidský pohybem živo—
ta, bez ní život se zastavuje a umírá.
Každá činnOst, shodná s lidskou přirozenosti,
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je zdrojem blaženosti a zdokonalení, ovšem ve
svém poměru. Dokonalejší činnost jí přináší vi—
ce,-nedokonalá nebo nižší činnost méně.
Mnohonásobné schopnosti a síly v člověku po—
bádají ho přirozeně k činnosti. Nelze býti vlast—
ně ani na chvilku bez jakékoliv činnosti; pracu
je buď mysl nebo vůle, pracuje srdce svými tou
hami a city, sympatiemi nebo odporem, nebo
fantasie se svými odvážnými stavbami představ
a jejich spojováním, nebo člověk vykonává ze—
vnější práci, jíž uskutečňuje, co bylo a je v jeho
nitru. (Nemluvíme ani o činnosti biologické lid—
ského organismu). Duše lidská je tedy stále za-.
ujata a hledá stále nové možnosti k činnosti,
zvláště u člověka tvořivě nadaného.
Smysl této mnohonásobné činnosti V člověku
je, dosáhnouti plného rozvoje života, uplatnit ži
votní síly a duchovní schopnosti, získat si jimi
duchovní bohatství, potřebné jako strava duše
pro její duchovní hlad a žízeň po pravdě, dobru _
a blaženosti; činností má člověk dosáhnouti své—
ho cile, vyplnit celý svůj smysl a dospěti k po—
slednímu cíli lidského života. Činnost je vlastně
nutně připojena k hledání a dosažení poslední.-.
ho cíle, to jest plné blaženosti lidské, a poněvadž
rozsah lidské duše v poměru k blaženosti je ne
změřitelný, proto má tolik schopností &možnos
tí rozvíjet svou činnost, aby si plnila propasti
svých tužeb a vzdechů, své bolesti a naděje.
Ubohý je člověk,nedovede-li všechnu tuto schop
nost a celý pohyb své duše obrátit pravým smě
rem. Mnohonásobná aktivita &projevy duše do
vedou pak jíti svým směrem, bez jednotnéhocí
le, roztrhávají náklonnosti duše na všechny stra
ny, a tak je obětován pokoj a radost, ucelenost
a soudržná spolupráce vnitřní. Rozpoutaný živel
projevů a činností je pak i protichůdný a dove—
de ničit nitro lidské, dovede pohltit sílu vůle a
orientaci poznání; protichůdnost činnosti dovede
být někdy hrubá, že odnímá naprostou pevnost
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a jistotu, ničí základ klidu duše. Protichůdnost
a neuspořádanost vnitřní činnosti je podporová
na i tím, že se člověk rodi s porušenou přiroze
ností, v níž jsou veliké nesnáze a překážky pro
čistou duchovní činnost, pro duchovní schopnost
vidět a poznávat duchovní &Boží věci. Mysl je
zatemněna, vůle je slabá, nižší část člověka bro
jí proti vyšší a neposlouchá snadno vedení vyšší
části. Soulad je tedy porušen a nesoulad se zvět
šuje, nepracuje-li člověk na tom, aby sjednotil
své síly a schopnosti a svou celou práci na vy
tvoření nového souladu. V novém upravení má
zase vládnout vyšší stránka nad nižší a vyšší
stránka rozumu a vůle má býti poddána Nej
vyššímu, pro jehož poznání a lásku dostala své
možnosti.

_

Smysl duchovní čin-nosti rozumu vůle i níž
ších projevů (na příklad pudové a vášnivé čin—
nosti) záleží v tom, že každá z těchto přiroze
ných možností síly a činnosti je upotřebena a
přímo zapřažena do služby Nejvyššího cíle ži—
vota a s ním spolu do uplatnění sebe v bezpro
středních pracích a cílech. J e-li vše, co podniká-.
me, spojeno a skloubeno do jednoty řádu, vy
cházejícího z posledního cí-le,pak i denní práce
a uskutečňování poslání a povolání dostává svůj
vyšší ráz správné činnosti, která má platnost
pro věčnost a nese hodnoty a ovoce dobré čin
nosti. Taková činnost a práce je pramenem ra—
dosti a zdokonalení a plní Svůj smysl.
Jde však i o činnost vnitřní, i ta má býti pra—
menem štěstí a blaženosti. Vnitřní činnost mys
li, _vůlea jiných schopností vyžaduje na člověku
úsilí, neboť jen úsilím se dopracuje k duchovní
činnosti. Duchovní “síla-'a činnost roste, pokud
se uvedou do činnosti zvláště obě nejvyšší schop—
nosti rozumu a vůle.
Mnohonásobná činnost, již je člověk schopen,
má býti použita v duchovním řádu, takže vše, ať
člověk koná cokoliv, může a má býti výrazem
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duchovní stránky přirozené i posvěcené milostí.
Všechna krása lidské duše, přirozená i nadpři
rozená, se má projevit v činnosti a v práci. Přir
rozená krása duše záleží v tom, že je podobna
Bohu, je schopna poznávat Boha a jeho dila,aby
z nich uvažovala o velikosti &vznešenosti Boží
moudrosti a lásky a tak se spojovala pod-lesvé
nejvyšší stránky s Bohem, svým původcem a
cílem. Duchovní stránka člověka je schopna vy
dat i duchovní smýšlení a jednání, je schopna
duchovní lásky a přátelství, je schopna poroz
umění a sdílnosti, dovede rozdávat svou činnos—
ti z hlubokého pramene duchovního bohatství,
pokud je Bůh duši dal od přirozenosti.
, Nadpřirozená krása duše záleží v tom, že po
dobnost s Bohem v milosti je tak vlastní, tak
dokonalá, že duše je dítkem Božím, že nese na
sobě odraz'krásy Věčné Moudrosti a Věčné Lás
ky. Je jí sděleno bohatství otcovského domu, má
v sobě náplň Božích darů. Z této nové krásy od
ráží se v ní odraz v její mysli nového poznání
Božího, ve vůli nová větší láska, účast na lásce
Boží, v jiných schopnostech síla a schopnost
nadpřirozené.
Takto vybavena Boží-mbohatstvím, může du-f
še přetvořiti svou činnost v novou, dokonalou
činnost duchovní, ve které se projevuje v duši
Boží krása a síla. Talková duše má ve svém jed
nání něco, co vysoko vyčnívá n-a—d
lidsky ubohé

jednání člověka, zůstane-li pouze na své přiro
zené základně, zůstane-li při zemi a nedovede-li
se obírat ničím než věcmi této země. Podle této
nadpřirozené úpravy & výbavy dostává člověk
vznešený úkol žít a jednat jako dítko Boží, při
podobnit se Synu Božímu, Kristu, který je při
rozený Syn Boží a-tedy jako Věčná Moudrost je
nejvyšším vzorem a též pramenem nadpřirozené
krásy a velikosti. Kristus jako člověk je nejlépe
upraven a zařízen podle velikosti těchto darů,
plynoucích z jeho Boží přirozenosti.
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Duše lidská touto účastí se dostává do nového
a dokonalejšího pohybu života a činnosti. Žije
v ní podle nejvyšší a nejkrásnější stránky živo
ta duše, zrcadlí se V ní život Boží. Smysl a cíl
činnosti dospívá k svému vrcholu. Nemůže duše
vykonat nic lepšího a krásnějšího, než když po
dle svých darů Božích v sobě poznává Boha, ctí
Boha, miluje nekonečnou dobrotu Boží, vzdává
nejvyššímu Majestátu slávu a čest, boji se Bo—
ha, doufá v Bohu, obrací k němu své touhy a
nedostatky, plynoucí z propasti vlastního bytí.
Ro-zlévá-li se světlo Boží do celé duše a láska
Boží do každé součásti lidské bytosti, duše a oži—
vené její tělo se pohybuje ve světle a v lásce
k Bohu i k bližnímu. J asní se duševní obzor,
chvěje se cit duše a silná je její vůle ve službě
Boží a ve službě bližnímu.
Rozpětí možnosti takové činnosti jde až k do
saženi svatosti, v níž září čistota a Výsost duše,
nepromíchané ničím nižším, než je sama, ale na
opak spojené. s Bohem pramenem vší záře a
čistoty.
Ve svatosti se duše i upevňuje ve svých dříve
vrtkavých &měnlivých disposicích vnitřních, že
jedná vždy tak, aby to bylo ke cti Boží. Každá
slabost a hřích je profanace této úpravy a to
hoto upotřebení činnosti pro službu Boží.
Chce-li duše prospívat v duchovním životě,
má uvádět stále do pohybu své schopnosti, ob—
d-ařené Božími dary. Odtud duchovní život vy—

žaduje stálé'činnosti a úsilí předně negativního,
aby odstranila hříchy &překážky a vše, co zdržu
je na postupu k Bohu. Za druhé positivní,-kte
rou opakovaným úsilím v dobré činnosti, pod
robené cti Boží, vzrůstá duchovní síla v každé
schopnosti, vzrůst-aji ctnosti.
Bez této soustavné aktivity duše nepostupuje.
Neodstraní-li všechny překážky,bude stále trpět
neúplnosti v duchovním životě. Nevypěstuje-li
si pořádně jed-nu ctnost, nemá v sobě vlastně
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žádnou, neboť duchovní síla je jednotná. Je-li
duše slabá V některé věci, po některé stránce,
je slabá ve všem.
Boží pramen a zřídlo činnosti V duši je tajem
né a hluboké, ale rozvádí svou sílu a životní mí
zu do všech schopností lidských, aby člověk žil
a jednal podle velikosti Božího “pramene v sobě.
Skrytým zdrojem všech pramenů a Vši život
ní síly V duchovním životě je Duch svatý sám,
který se usídlí V čisté duši jako ve svém chrá
mě. Duše posvěcené pudí k činnosti a pomáhá
jim, podporuje je, dodává jim účasti svými da
ry, aby z nich učinil nástroje nejen lidské, ale
nadlidské činnosti a tím i blaženosti & ovoce
dobrého jednání.
Duchem svatým a jeho dary je Vedena lidská
činnost k nejvyššímu vrcholu dokonalosti jak
podle mysli V moudrosti, umění &rozumění, tak
podle Vůle V síle a statečnosti, pak V zevnějším
jednání a V poměru k Bohu. V tomto zvláště

činí duši něžnou darem zbožnosti Vůči Otci ne—

beskému.
V Duchu svatém _neníani stopy V lidské duši
po prázdnotě a netečnosti, po omrzelosti a nud—
ném trávení dnů života; život je naplněn účastí
na Božím životě a na Boží Věčné činnosti, V níž
je Bůh Věčně bla-žen a k jejíž účasti stvořil a
povznesl i člověka. J e-lí co menší než Bůh a je

ho život, není to pro duši lidskou trvalý a uspo
kojující pramen.
Duše, ať jsou na začátku svého duchovního ži
vota nebo ať jsou V něm pokročilé, mají upotře
bit své schopnosti a síly, používat jich a rozví
jet jejich duchovní sílu ve službě Boží, aby by
la celá bytost podřízen-a Bohu. Bez úsilí a čin
nosti ani nejhlubší projevy smutku nebo touhy
duše po životě neznamenají nic pro dosažení cí
le života. Vše plyne nadarmo, není-li to podří
zeno Bohu, a duše si musí s bolestí uvědomo
vat ubíhání života, prožitého nadarmo. Skryté
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a tajemné jsou zdroje činností lidské, ale patrné
jsou blažené její výsledky a ovoce, jak nazna
čuje Kristus: „Blahoslavení, kteří lační a žízní
po spravedlností, nebot bud-ou nasycení; blaho
slavení čistého srdce, neboť budou Boha vidět;
blahoslavení kající, neboť budou potěšení.“

K. Reban:

BÝTI BOŽÍMI A ZÍTI z BOHA
Toť odpověď k otázkám: Jiaká musí býti kato—
lická osobnost? A-co má katolík tvoříti ve svém
životě? To je podstatný úkol, jenž určuje hodno
tu katolíka a jeho života. Posvěcovatí sebe a po
'svěcovati svou osobností í prací celý život, uvá—
děti sebe a svůj život do živého spoj ení s Bohem,
vložiti sebe a své prostředí v půdu Boží, uvésti
je v živé královstvívBoží - toť naše věčné, vždy
nové a nové poslání.
Prostě řečeno: je to živá“víra, jež je naší povin
ností. Díky Bohu, dnes chápeme, že tomu tak
býti musí. A průbojné načistě dere se toto klíčící
poznání a konání z hlubin srdcí do životního cel—
ku. Katolické pravdy a milost Boží nejsou pou
hou dekorační sou-částí - kusem parádního ná
bytku v saloně - života. Ani nej sou pouhým sym
bolem, přijatým anebo smluvený-m, aní charak—
terem, jejž jsme si dali vtisknoutí, abychom se
jím lišili od ostatních. Chy-bovali jsme, dokud
jsme si myslílí, že zbožnost .aduchovní život jsou
jedním ze mnohých úseků, stránek života, že se
budou věčně vznášeti před námi jako vznešený
program a jakási zbožná touha, před jejímž .o—
pravdovým. a důsledným uskutečněním jsme se
pojistili náboženskou prostředností v praxi. Až
na dno duše svítí jašné poznání, že pravá zbož—
nost _apravé křesťanství jsou život sám, jehož je
diným a veškerým obsahem a žívlem je Bůh sám
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skrze Krista, Církev &svátosti. Toť totalita kato
lického života, do důsledků prožitá theocentrika
a christocentrik-a.
Pokoušíme se naznačiti hlavní složky a síly ta—
kového života.
Bůh v nás a my v Bohu. Vědomí toho a dů—
sledky toho jsou základem duchovního života.
Jako by mimochodem, ale není to něčím vedlej
ším, připomínáme, že není náhodou, říkáme-li:
my v Bohu, nikoliv: já v Bohu. Křesťan nevidí
sebe osamoceného, neztrácí pro své Já Ostatní
skutečnosti se zřetele, nýbrž odpočátku vidí se—
be“pouze jako částečku celku, jako jeden úd ce
lého Těla - Církve. Společně, ve spojení -s Církvi
se modlí, žije, tvoří.
Nuže, je třeba proživa—tisebe jako skutečný a
živý úd Těla Kristova. Žiji, ale nežijí již já, žije
ve mně Kristus - tím nevyjadřuje Apoštol teprve
vrchol jakési prazvláštní mystické zkušenosti
pouze jemu vlastní, nýbrž naopak základ, který
v nás klade Bůh sám svou milosti a jehož obje
venívsobě musíme prožívati jako počátkyoprav
dového křesťanství.
Je to vzácným darem Božím, jestliže dnes opět
jasně poznáváme-, prožíváme a zužitkujeme zá—
kl-adní'pr'avdy: Člověk je dílem Božím. Křesťan
je dítkem Božím, ú'dem Těla Kristova, ratolestí
Jeho kmene. Duše v milosti Boží žije z Krista a
v Kristu. Tento prazáklad a prapůvod nadpřiro
zena a božského živlu v nás zjednávati, uchová—
v-ati &zesil-ovati - toť nejvyšší úikol duchovní pé

če, jak ji Církev koná ;skrzesvé kněze a duchovní
prostředky, ale také nejprvnější úkol každého,
kdo chce býti křesťanem v duchu a V prav-dě, ne
pouze vnější příslušností. Skrze Církev a skrze
Kris-ta jsme Věnovárni,zasvěcení Bohu,'s Ním spo
jeni, V Něho vložení. Důsledkem toho musí býti
ust-avičný život v milosti posvěcující a vzrůst
v ni.
Výchova k tomuto vznite-rnémuzjednodušení,
335

oproštění, k tomuto odumření světu je jistě úfkol
velmi těžký. Ale což není křesťanství nábožen
stvím kříže, opakem všeho světského? Nebylo
by přátel-ství se světem nepřátelstvím s Bohem?
Zcela důsledně a věrně musíme čekati takový
vývoj, že křesťanství bude vždy víc a více vzdá
leno a odloučeno ode všeho, co je z tohoto světa.
A není ani nemoudrostí ani nevýhodou, jsme-li
vždy připraveni na duchovní i fysické ztráty a
strasti.
Život z Boha a s Bohem je vůlí Boží a naším
určením. Duše, jež si náležitě ujasňuje tento cíl,
tim bolestněji si uvědomuje, jak jsme se Bohu
odcizili, Jej s trůnu sesadili a nahradili lidskými
měřítky. U_vědomi toho musí býti křesťanský ži
vot pokáním, smírem a náhradou za pohrzenou
lásku Boží, za pošlapaná a zneuctěná práva Boží.
Nestačí pouze tu a tam drobný skutek kající. Ce
lý život V duchu pokání a smíru —to patří k prv
ním povinnostem křesťanovým, abychomodvrá—
tili Boží tresty a dobyli milosti pro duše ohrože
né. Křižují se tu dva směry lásky: láska k Bohu
setkává se s láskou k bližním; pravé dobro a bla
ženost, jímž je Bůh, a hrůza ztráty Boha, v níž
vězí tak mnoho z lidských věcí.
Vycházíme-li v duchovním životě křesťanském
ze skutečného spojení Boha a duše, snadno do
spějeme k tomu, že toto spojení se projevuje a
upevňuje setkáním myšlenky Božía lidské, sply
nutím plamene Boží lásky a plamínku lásky, kte
rou naše duše miluje Boha. To je modlitba, 'kte—
rou se modlí nejen nějaké zrnečko mysli a citu,
nýbrž celá duše, celý křesťan. Modlitbou se po—
vznášíme vědomě v Boží bytost a život, Tak se
nám zjevuje nutnost modlitby, povinnost její,
její moc i účinky. Modlitba taková vyslovuj e-Vše
chnu vlastní bezmocnost a závislost na Bohu,
v Němž je všechna moc, z Něhož jediného vše
chen život a všechna krása. Vyslovuje také lásku
naši k Bohu, Dobru nejvyššímu, jež se prodírá a
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snaží se ocitnouti se stále blíž a blíže k Bohu a
vždy plněji V Něm. Tento pojem o modlitbě má
V sobě tolik krásy a moci, že stěží by se nalezl
křesťan vlažný v modlitbě, kdyby V duši prožil

tyto prameny její.
Nejobjektivnější modlitbou, t. j. skutečným a
neklamným' spojením s Bohem,.jež nekolísá s na
šimi náladami, jež uskutečňuje sám Bůh, Kristus
skrze Církev, je liturgie. Liturgií je Kristus sám,

Církev sama, V celé rozsáhlosti, Výši a hloubce
Svých modliteb a Své Oběti. Poměr kněze i laika
k liturgii musí býti zcela nový zásadně i praktic—
ky. Až dosud zdržovali jsme se na povrchu sub
jektivní účasti lidské a měli jsme zavřené oči
k osoběa k činu Krista, jež jsou duší úkonu obět
ního ve Mši sv., duší a' prvním konajícím činite
lem V úkonech s-vátos—tí
a svátostin &svatých ta

jemství Vůbec.Liturgie, to jest Kristus a Církev
ve Svých modlitbách, ve Své Oběti a ve Svém
konárniposvěcujícím musí se státi duchem, vnitř
ním obsahem, i vnější formou a zákonem kultu,
modlitby, duchovního života.
Na živém stromě této duchovnosti, jimž jest
úča-stna životě Kristově, zraje plné &živné ovo

ce: skutky, práce jednak mravní, jednak čin
nostní.
Živá Víra, jež směřuje k plnosti Kristově a
chce ji Vsobě rozvíjeti, se neomezí na minimální
zákonnou spravedlnost. Naprosto, bezvýhradně
&velkodušně se snaží o mravní dokonalost. Bu
diž zde hned řečeno: snad vnější projevy této
snahy nejsou ani nemohou býti něčím zvláštním,
mimořádným. Ale ve svém nitru tají krásu: v po—
hnutkách, ve smýšlení, V úmyslech, V lásce, tedy
V tom, co je duši každého činu, je jejich velikost
a d-okonalOst;z nitra bude pronikati také nave
nek-,kde k tomu si najde cestu. Ctnost do Všech
důsledků, Všestranná a směrem k Bohu neohra
ničená - takové jsou. mravní důsledky a důkazy
onoho duchovního života, jaký roste na kmeni
- 337

Kristově. Ne pouhá morálnost, nýbrž rozkvět
křesťanské askese musí ověřovati zdravé duchov
ní zákla-dyvniterné. Vše uvádí se na vztah k Bo
hu. Tím se „posvěcujecelý a veškerý život. Tako
vá ctnost je vpravdě vnitřní, nadpřirozené, nad—
průměrná. To znamenámra-vní obnovu, protože
Kristus z duší proniká jejich vnější činnost a pro
středí. Z vnější povinnosti, diktované zákonem,
stává se vnitřní, takřka samočinná láska. Všecko
kypí milostí, Všechno má na sobě stopy přítom—
nosti a působení Ježíše Krista. Tak se duchem
křesťanským posvěcuje všecka lidská práce, Vše
cky lidské radosti &žalosti V samotě a V manžel—
ství, v úřadech a „povoláních, Všude, kde křesťan

tvoří. A kdyby tvořil sebe drobnější skutky ve
své chudobě a prostotě - je to vždy něco veliké
ho, kdykoli dává V t-osplývati svému zapojení

V Krista.
' Živá víra nezbytně se jeví skutky viry, Zbož
-nosti a lásky a to ve slohu co nejsmělejším, _co
nejhrdinnějším. Kde živá Víra, tam činná láska.
A katolictví je činnou láskou, má ji býti &to až

do krajnosti. Tu jsme u nejvlastnějších kořenů a
cílů Katolické akce. Je to čin a obět pro to, by
vše žil-o pro Boh-a, “sBohem a podle Boha, je to

posvěcení světa, překonání laicismu a omeze
ných, lidských hodnot, křesťanstvím, Bohem sa
mým.
Chápeme a povlovně vrůstáme V Tajemstvi
Církve. Je V nás vědomi totožnosti se Všemi, kdo
jsou Kristovi, odpovědnost za duše bližních. To
jsou úsvity duchovního i hmotného milosrdenství,
výboje Božího království v blízku i v dáli, apoš
tolát. Kdo se osvobodil znáboženského atomismu
&dovede se modliti a Bohu sloužiti v duchovní
jednotě a pospolitosti, přist-oupitaké k jednotné
a společné práci o nejsvětější cíle.Zliturgie vede
přímá cakrátká cesta do Katolické akce.
Zbývá-li co dodati, bylo by to, že díky Bohu,
všecko, o čem zde řeč, je nikoli teorií a zbožným
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přáním, nýbrž projevem věčně,mladého katolic
tví, jak je prožíváno V nejrůznějších oblastech
katolické Církve. Protože všechny tyto projevy
jeho objevují se tak nápadně a mocně, lze za to
míti, že tu je při práci síla Boží sama. Tím závaz
nější je pro nás, abychom spatřovali V těchto
vlastnostech vůli Boží a vší silou je uskutečňo
vali.

P. Reginald M.Dacík O.P.:

DOGMA ZÁKLADEM ZBOŽNOSTI
Snad by se na první pohled zdálo, že mezi dog
matem a křesťanskou zbožnosti možno jen stěží
hledat. vnitřní spojitost. Katolické dogma je věc
víry, předmět rozumu. Je to holé, teoretické vy
jádření pravdy, která je obsahem víry. Může být
proto snad předmětem hloubání rozumového, ale
jaká je tu spojitost mezi stroze formul—ovaným
článkem víry a třeba-si jeho obsahem a křesťan
skou zbožnost, která je záležitostí srdce? Člověk
zbožný ovšem přijímá všechfna dogmata, v_něž
věří. Ale v tom se vyčerpává veškeren jeho vztah
k nim. Nábožnost je ctnost mravní, nikoliv roz
umová, a ta přece určuje náš vztah k Bohu. A ná—
božnost sídlí ve vůli, nikoliv v rozumu, kdežto
články víry jsou záležitostí rozumu jakožto kon
kretní vyjádření křesťanských prav-d. Můžeme
proto vůbec mluvit o poměru mezi katolickým
dogmatem a duchovním životem?
Tak smýšlejí ti, kdo vidí v katolických dogma
tech jen suché, abstraktní Vyjádření obsahu víry
a neuvážili, a zvláště nezakusili nikdy, jak dogma
obohacuje duchovní život. J ejich zbožnost je ná
sledkem toho příliš jednostranná, málo křesťan—
ská, protože nevychází z .pramenů zbožnosti křes
ťanské, jimiž jsou právě věroučné články křes
ťanské. Ctnost nábožnosti, pokud určuje vztah
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člověka k Bohu, pokud poutá člověka k Bohu na
základě vědomi závislosti tvora na Tvůrci, je
vlastně společná všem druhům náboženství, není
něčím specificky křesťanským. Ano, i v nábožen
ství čistě přirozeném bude ctnost nábožnosti vy
jadřovat poměr člověka k Bohu. Jestliže v křes—
ťanském náboženství má ctnost nábožnosti své
zcela zvláštní zabarvení, jestliže křesťanská zbož—
nost s—e
liší od zbožnosti židovské, mohamedán—

ské, a jestliže katolická zbožnost je nadto odlišná
od zbožnosti jiných křesťanských náboženských
společností, je to právě odlišný obsah víry, který
působí tuto různost. Čím hlouběji proto zasáhne
katolické dogma do zbožnosti katolíka, čím větší
bude míti Vliv na utváření jeho duchovního ži—
vota, tím katoličtější, tím svéráznější bude jeho
zbožnost. _Aletím také bohatší a hlubší, .protože
žádné náboženství nemá tak bohatých &tak hlu
bokých tajemství víry jako právě katolická Cír
keV.

Jestliže pozorujeme zbožnost věřících a jdeme
až ke kořenům různých forem zbožnosti, s nimiž
se setkáváme, poznáváme snadno, že jsou tu hlav—
ně dva směry: anthropocentrický a theocentric
ký. Ti, kdo se ubírají prvním směrem, mají na
mysli v duchovním životě hlavně člověka, druzí
naproti tomu pohlížeji spíše na Boha. Snad to
není na první pohled ani snadné rozpoznat, kte.
rým směrem se kdo ubírá, protože tyto dva smě
ry nejsou výlučné, ale bedlivý pozorovatel brzy
pozná, že v jednom převládá myšlenka člověka,
ve druhém myšlenka Boha.
Podívejme se na tyto dva směry konkrétněji.
Člověk usměrněný anthropocentricky, bude zdů—
razňovat poznání sebe v sobě a skrze sebe. Člo
věk vedený myšlenkou theocentrismu bude usilo—
vat o to, aby poznával sebe v Bohu a skrze Boha.
Proto myšlení prvního bude soustředěnona něho
samého, myšlení druhého sebude neustále obra—
cet k Bohu. U prvního bude určovat poměr k Bo
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hu ctnost nábožnosti jednoduché, společné všem,
kdo jdou k Bohu, u „druhéhodostane tato ctnost
nábožnostisilné zabarvení z jeho pohledu a pojetí
Boha. Proto konkretně řečeno: zbožnost prvního
bude značně podobná zbožnosti člověka přiroze—
ného, jeho ctnosti, vypěstované hlavně lidským
úsilím, budou se v mnohém podobat ctnostem fi—
losofa, kdežto zbožnost druhého bude zbavena
všeho lidského, pokud jen může být lidský sku—
tek zbaven lidského, a bude se podoba-tctanstem
Božím. To proto, že první se učil ve škole lidské,
druhý ve škole samého Boha. První pohlížel na
sebe, aby nalezl v sobě Boha, druhý pohlížel na
Boha, aby v něm nalezl sebe a zařídil svůj život
podle jeho života, který viděl v něm. Prvním
směrem vedou mnohé moderní metody duchov—
ního života, druhý-m směrem vede středověký
způsob zbožnosti, orientovaný silně dogmaticky.
Stačí si všimnout poněkud, jak Bůh je vlastním
předmětem celé věrouky, abychom pochopili ře
cene.
Prvmí otázka věrouky je otázka Boha a- jeho
vnitřního života, jak se projevuje v blaženosti
nejsvětější Trojice. Není pochyby, že tyto otáz
ky jsou pramenem nejhlubších pohledů, jakých
je schopen lidský duch. Poznání Boha, jak "senám
jeví ve stvořeném vesmíru 'a poznání Boha, jež
nám .podává zjevení, je základem našeho pos-toje
k němu a proto veškeré naší zbožnosti. Když jde
me k tomuto poznání s vědomím, že džtku náleží
následovat Otce, jak řekl sv. Tomáš, pak nalezne
me v pohledu na Boha a jeho Vlastnosti nejlepší
školu duchovního života. Boží láska a milosrden
ství nás naplní důvěrou, v síle Boží všemohouc—
nosti budeme Vidět svou vlastní sílu a odhodla—
nost, pohled na Boží prozřetelnost zničí v nás
všechnu malomyslnost, a když se zastavíme před
propastnou hloubkou tajemství nejsvětější Tro
jice, skl—onímev duchu pokory svá kolena. Čím
více pohlížíme na Boha, tím se nám stává bližší-,
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aniž tím trpí v nejmenším naše úcta k němu.
A náš duchovní život se zjednodušuje, podobá se
stále více životu světců Starého Zákona, jejichž
největší chválu vyjadřuje Písmo slovy: Chodil
před- Hospodinem. To jest: Měl stále Boha na
mysli, žil v jeho přítomnosti, Bůh byl středem
jeho myšlení a proto všechno ho přitahovalo
k němu tajemnou přitažlivostí velikosti a lásky.
Věrouka však nejedná pouze o Bohu. Také
tvorstvo, andělé a člověk jsou jejím předmětem.
Otázka svátostí, milostí, otázka posledních Věcí
člověka a mnohé jiné nejsou nikterak podružné
v katolické věrouce. Je možno pak tvrdit, že Bůh
je jediným předmětem věrouky & že zbožnost,
orientovaná dogmaticky, poštaví Boh-ado středu
lidského myšlení a právě tak do středu lidské
činnosti?
Je sice pravda, že katolická Věrouka obsahuje
celý soubor různých otázek, zdánlivě růZnoro—
'dých, ale ve skutečnosti všechny tyto otázky je
třeba v d-ogmaticechápat v jejich vztahu k Bohu.
Uvažuje-li dogmatik o stVoření a tvorstvu, pak
jen potud, pokud má stvoření a tvorstvo úzký
vztah ke svému Tvůrci. Pohled dogmatiků na
dílo Boží je vlastně pohled na Boha v jeho díle.
Chápe—lijin—aksvůj úkol, pak bude spíše filoso

fem, geologem, amthropologem, biologem, ale ni
koliv theologem. Zkoumá-li však jako theolog
vztahy tvorů k tvůrci, jak se jeví ve stvoření,
zkoumá-li v člověku otisk samého Boha, k jehož
obrazu byl člověk stvořen, vidí-li v andělu nejvyš—
šího ducha stvořeného, jenž chválí Boha'a vede
vše nižší k Duchu nestvořenému, pak nutně obo
hacuje tento pohled jeho duši, pozvedá ji k Bohu
Tvůrci a učí ji vidět ho jako Tvůrce, jako Stvo
řitele a udržovatele všeho stvořeného ve všem,
i"v nejmenší buňce poSledního láčkovce.
Je třeba zdůrazňovat, jak nesmírně obohacuje
náš duchovní život myšlenka Boha v J ežíši Kris—
tu? Již zběžný pohled na jeho mravní život je
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zdrojem velkého posvěcení člověka. Což teprve,
když se odváží duch ponořit V tajemství jeho
hypostatického spojení, když se zahloubá nad
jeho intimními vztahy k Otci a Duchu svatému,
když se pokusí alespoň poněkud poodhalit rouš

ku tajemství jeho vykupitelského díla. Pak te
prve se nám zjeví osoba Ježíše Krista V celé své
velikosti a člověk se pokloní tajemnému spojení
božství a člověčenství Vjednotě osoby Slova věč
ného Otce.
Nauka o milos-tia o svátostech vyvolává v duši
myšlenku na působení Boží na duši a na .přebý
vání Boha v duši spravedlivého. Čím hlouběji
člověk proniká tuto část katolické věrouky, čím
více žije ze svátostí, které jsou pravidelnými
zdroji milosti a čím intensivněji prožívá Boha,
přebývajícího na dně duše skrze posvěcující mi
lost, tím rychleji se blíží k oněm vrcholkům du
chovního života, jež zůstanou provždy neznámé
člověku tohoto světa. Je to právě neznalost bo
hatství a krá-s,jež obsahuje nauka o milosti, jež
působí, že tolik duší se nemůže rozletět k výši
nám svatosti. Kdo jednou usměrní svůj duchov
ní život na základě Vědomí Božího dětství, které
s sebou přináší posvěcující milost, zakusí velmi
brzy blahodárný Vliv tohoto vědomí &.poznável
mi jasně, co to znamená život dítka Božího, pro
něž Bůh je Otcem.
_A konečně, kdo by pochyboval o tom, že dog
matické hledisko otázky posledních věcí člověka
je nesmírně důležité i pro duchovní život. I tu je
ústřední myšlenkou Bůh jako odplatitel, jenž dá
spravedlivě každému podle zásluhy. Těm, kdo
žili podle Božího zákona a vedení rozumu zjeví
se jednou ve slávě &věčné blaženosti, aby je při
jal, jak přijímá otec své děti, těm pak, kdo jím
pohrdali a šli cestou rozkoše a hříchu, ukáže se
v majestátu soudce, aby byl po celou věčnost
trýzní jejich duše.
Tak Bůh prochází celou věroukou a stane—li
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se Věrouka základem duchovního života, bude“
postaven na základě nejpevnějším. Nic nemůže
tak obohatit věřící duši jako věroučné pravdy,
zvláště když se stanou předmětem stálých roz
jímání. Proč tak mnozí i zbožní věřící mají tak
málo smyslu pro duchovní samotu & sebranost
mysli? Protože jejich duše je prázdná, nedove
dou se zaměstnat ve chvíli ticha, jejich rozum
nemá dosti látky, 0 které by uvažoval. Jejich
náboženské poznání, zvláště po stránce článků
víry, je příliš chudé. Potřebují naplnit svou du
ši svatými prav-dami, aby mohla z nich žít.
Čím hlouběji se iponoříduše v tajemství Boha
jednoho v přirozenosti a tr-ojjedinéhovOsobách,
čím více ho bude vidět v jeho díle a v sobě sa
mé, tím jednodušší bude její život, a čím jedno
dušší, tím krásnější. Duchovní život, orientova—
ný jen morálkou, staví před oči člověka stále
jen slovo musíš. Duchovní život, vedený dogma—
tem a proniknutý tajemstvím víry, jde ve zna
mení hesla: žij v Bohu a z Boha.

Dr. Jan Merell:

LIST K EFESKÝM

Pavlovo posláni (3,1-13).
Proto (klekám na kolena) já Pavel, vězeň Je
žiše Krista, pro vás, pro pohany . . . Vždyť jste
snad uslyšeli o úřadu, který mi byl dán z mi
losti Boži pro vás, neboť zjevením mi bylo ozná
meno tajemstvi, jak jsem je již dříve krátce na
psal. To čtouce, můžete posouditi moji znalost
v tajemstvi o Kristu. V dřívějších dobách toto
(tajemstvi) nebylo oznámeno lidským synům
tak, jak bylo nyni zjeveno v duchu jeho svatým
apoštolům a prorokům: že (totiž) pohané jsou
spoludědici, údy jednoho těla a spoluúčastniky'
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zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. To
hoto evangelia jsem se stal služebníkem podle
daru milosti Boží, která mi byla dána podle pů
sobivosti jeho moci.
Mně, nejmenšímu ze všech věřících, byla dá
na tato milost, hlásat pohanům nevystihlé bo
hatství Kristovo a objasnit všem, kterak bylo
uskutečněno tajemství, jež od věků bylo skryto
v Bohu, stvořiteli všeho.
Nyní má býti skrze Církev zjevena knížatům
a mocnostem v nebesích přenesmírná moudrost
Boží. Takový byl odvěký ůradek, který vykonal
v Kristu Ježíši, Pánu našem. V něm máme od—
vahu přiblížit se s důvěrou (k Bohu). Skrze víru
v něho. Proto vás prosím, abyste neklesali na
mysli pro má soužení, jež za vás trpím; jsout'
slávou vaší.

Pavel, vězeň Ježíše Krista pro pohany, začíná
třetí kapitolu listu modlitbou. Když V předchá
zející kapitole (11-22) objasnil čtenářům, že po—
hané jsou, stejně jako židé, povoláni ke spáse a
do Církve Boží, pro tuto velí-kou milost by nej
raději klekl na kolena a děkoval za ni Boh-u.
Zmíniv se však o pohanech, přerušuje modlit-bu
a ve v. 2-13 popisuje svůj apoštolát mezi poha
ny a teprve ve verši čtrnáctém dokončuje svou
děkovnou modlitbu.1
Čtenáři listu asi Pavla osobně neznali, „ale
slyšeli o jeho zázračném povolání k apoštolátu
mezi pohany, a toto povolání u bran Damašku
jim Pavel v následujícím verši připomíná.
Snad jste uslyšeli o úřadu, který mi byl dán
z milosti Boží pro vás. Byl to dar “Božímilosti
ne tak pro Pavla, jako spíše pro pohany, pro
1Je to příklad živého Pavldva slohu. Apoštol se svými
čtenáři rozmlouvá. Jedno slov-omu často stačí (jako zde
pohané), aby se odchýlil od vlastního thematu, přerušil
chod myšlenek a již původní věty třeba nedokončil, ane

bo'se k původní myšlence vrátil až později.
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něž z vůle Boží se stal Pavel nástrojem jejich
spásy. Tajemství, které bylo Pavlovi zjeveno,
apoštol národů hlásá pohanům. Tímto radost—
ným tajemstvím je Boží úradek, aby pohané byf
li povoláni k jednotě víry a k věčné spáse.
Pavel vylíčil čtenářům Vkrátkosti toto tajem
ství jižv předcházející kapitole listu (2, 13násl.).
To čtouce,mohou čtenáři posouditi Pavlovu zna
lost v tajemstvi o Kristu. Apoštol se jí nechce
snad chlubit - osmý verš této kapitoly svědčí
o Pavlově skromnosti - připomíná-li vš—a'k
.svou

znalost a proniknutí mystéria o Kristu a povo
lání Všech ke spáse, činí tak proto, “abyzdůraz
nil význam tohoto my'steria i svou vlastní auto
ritu před čtenáři, kterých osobně neznal.
Tento úradek Boží prozřetelnosti byl až dosud
lidstvu utajen a nebylo jej možno poznati, leč
skrze Boží zjevení; proto Pavel tento Boží úra
dek nazývá tajemstvím (yvazúgwfu),Ve Starém
zákoně sice proroci předpovídali všeobecnost
mesiánského království, žádnému ze čtenářů
však ani nenapadlo, že i pohané budou přijati
do tohoto “království, pouhým křtem, bez přijetí
starozákonních předpisů a obřadů. Teprve nyní
byl lidstvu zjeven tento tajuplný Boží plán
?) Duchu, skrze apoštoly a proroky. Pro-roky mí—

ní svatý Pavel charismatické hlasatele evangelia
v Novém zákoně, o nichž píše poz-ději v jede—

náctém verši čtvrté kapitoly.
Ještě jednou podává apoštol v několika slo—
vech obsah a takořka definici vznešeného a ra
dostného tajemství: Pohané jsou spoludědici,
údy jednoho těla (mystického těla Kristova) a
spoluúčastniky zjevení v Kristu Ježiši skrze
evangelium! Krásná to a ob-sažnádefinice, která
v sobě zahrnuje celou velikost a všechna dobra
křesťanství.
Tato dobra byla lidstvu zjevena skrze evan
gelium, jehož pokorným hlasatelem z Boží mi
losti“se stal Pavel. Není to však Pavel, nýbrž
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Kristus, k—terýskrze slovo Pavlovo působí, neboť

apoštol je pouze nástrojem milosti Boží. Zamys
lí-li se PaVel nad velikostí a vznešenosti svého
povolání, cítí nutkání, aby projevil svou vděč
nost a pokoru k Tomu, který si ho, “nehodného,
nejmenšího z apoštolů, jenž se nepovažuje za
hodna slouti apoštolem, poněvadž pronásledoval
Církev Boží (I. Kor. 15, 9), vyvolil za hlasatele
evangelia mezi pohany. Čím větší je bohatství
milosti a vznešenost tajemství, k jehož hlásání
byl apoštol vyvolen, tím více cítí Pavel svou
nepatrnost: Mně, nejmenšímu ze všech věřících
byla dána tato milost, hlásatpohanům nevystih
lé bohatství Krístovo a objasnit všem, kterak
bylo uskutečněno tajemství, jež od věků bylo
skryto v Bohu; Stvořitelí všeho.
Zjevení Božích úradků se stalo skrze Církev,
_pozemskou to pokračovatelku vykupitelského dí
la Kristova. A toto zjevení bylo i pro bytosti nad
zemské předmětem úžasu: Nyní má býtí skrze
Církev zjevena knížatům a mocnostem v nebe
sích přenesmírná moudrost Boží.
Takový byl odvěký úradek Boží, který vyko
nal v Kristu J ežíší Pánu našem, který je středem
a vyvrcholením historie a dění světa.
Pří vzpomínce na Krista myslí Pavel na rozdíl
mezi dobou mesián-skou a předmesiá=nskou.VNo

vém zákoně není již oné bázně a hrůzy, se kterou
se člověk Starého zákona skláněl před svým Bo
hem.Víra v Ježíše Krista dodává věřícím odvahu
přiblížit se s důvěrou k Bohu. A proto křesťané
nesmí klesatí na mysli, když si někdy ve svém
myšlení nedovedou srovn-atí různá utrpení s Bo
žími plány. I čtenáři tohoto listu, když slyšeli
o Pavlově utrpení ve vazbě, byli ve svém nitru
zneklidněni a přece i toto utrpení bylo v Božím
plánu a bylo dokonce posvěcením Pavlova apo-š
tolátu a prostředkem nových milostí pro věřící.
Toto utrpení svolává požehnání nejenom pro
Pavla zajatce, nýbrž i pro všechny křesťany, za
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něž trpí: Proto vás prosím, abyste neklesalilna
mysli pro má soužení, jež za vás trpím; jsouť
slávou vaší.
P. Ant. Cala O. P.:

LITURGIE SVÁTOSTI SVĚ'CENÍ
KNĚŽSTVA
V řadě sedmi svátostí dvě poslední, to jest svě
cení kněžstva a manželství, tvoří zvláštní skupi—
nu. Prvních pět svátostí posvěcuje člověka jako
jednotlivce, dvě poslední posvěcují člověka jako
část společnosti. Tyto dvě svátosti jso-uustanove
ny k posvěcení dvou hlavních společenských ú
kolů: úkolu prostředníka mezi Bohem a lidstvem
(svátost svěcení kněžstva) a úkolu šiřitele lid
ského pokolení (svátost manželství).
Svátost svěcení zaujímá mezi ostatními svá—
tostmi nejvýznačnější místo svým liturgickým
bohatstvím. Při žádné jiné svátosti se nerozvila
krása liturgie tak plně, jako při svátosti svěcení.
Od ostatních svátostí se tato svátost liší tím,
že se neuděluje najednou, nýbrž postupně; kdo
chce obdržeti plnou kněžskou moc, musí postup

ně projíti sedmi stupni této svátosti. J ednotlivé
ostiariát, lektorát, exorcistát, akolytát, podjáhen—
ství a kněžství.
Všechna čtyři nižší svěcení mají stejné sche
ma, jež tvoří jádro jednotlivých svěcení; jsou to:
napomenutí, odevzdání nástrojů a konsekrační
modlitba.

I. Ostiariát.

1. Biskup klade čekatelům ostiariátu na srdce
jejich povinností: zvonění, otvírání kostela a sa
kristie a otvírání knihy kazateli.
'
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Z toho je patrné, že ostiář je vlastně vrátný
kostela. Tuto službu konali V prvních dobách
křesťanství laici; teprve později (v Římě od 3.
století) byli ostiáři přiřazení k duchovenstvu.
Úkolem ostiářů je péče 0 dům Boží a o celé je
ho zařízení,

_

Když biskup mluví k čekatelům ostiari'átu oje
jich povinnostech, doporučuje jim „zvláště dvě
ctnosti: péči o majetek kostela a přesnost V po
řádku služeb Božích: „Hleďte, aby se z toho nic
neztratilo vaší nedbalosti.“ Plněním této povin
nosti budou zároveň konat jinou, vyšší duchovní
povinnost: svým dobrým příkladem uzavřou
ďáblu vstup do srdce věřících a tak otevrou pří
stup Bohu a jeho milosti.
2. Po tomto napomenutí biskup odevzdává
svěcencům klíče kostela, jichž se všichni postup
ně dotýkají, a při tom jim říká: „Tak jednejte,
abyste mohli Bohu skládat účty za ty věci, které
se uzavírají těmito klíčil“
Potom vede arcijáhen svěcence ke dveřím
kostela, jež mají otevřít &,zavřít, a podává jim
provaz zvonů, jimiž mají zvonit. Stačí však též
zvonění oltářním zvonkem.
3. Závěr svěcení tvoří invitatorium a"modlit
ba; v invitatoriu biskup vyzývá přítomné, aby
spolu s ním se modlili k Bohu, aby svěcencům
udělil stavovskou .milost, potřebnou k vykoná
vání jejich úřadu; v modlitbě pak prosí biskup
za požehnání pro svěcence, vyprošuje jim sta—
vovskou milost: věrnou péči 0 dům Páně, čímž
si mají zasloužit účast na životě věčném.
Už v. raném středověku se objevuje názor, že
také Kristus Pán sám zastával funkce jednotli
vých svěcení. Podle toho názoru tedy Kristus
zastával úřad ostiáře, když vyhnal prodavače
z chrámu. Tehdy se ukázalo,- jak vzorně pečuje
0 dům Boží a učedníci si vzpomněli, že je o něm
psáno: „Horlivost o tvůj dům mne stravuje“
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II. Lektorát.
1. Čekatelů—mlektorátu připomíná biskup je
jich dvě hlavní povinnosti: čtení v chrámě a žeh
nání plodů: „Lektor má čísti, co káže (nebo to
mu, kdo káže), zpívati lekci a žehnati chléb a
všechny nové plody.“ Co však lektoři čtou ústy,
to mají též věřiti srdcem a doplňovati svými
skutky, aby mohli učiti své posluchače slovem
i skutky.
Úřad lektora se objevuje už ve 2. století a byl
vždy ve veliké úctě. Od lektora se vyžadovalo,
aby byl vzdělaný a dovedl dobře postřehnout
smysl vět a podle toho při čtení správně oddě—
lovat nebo spojovat jednotlivé věty a jejich čás
ti. Uvážíme-li nedostatek interpunkce ve starých
knihách, chápeme, že k úřadu lektora 'bylo tře
ba bystrého ducha, který dovedl správně a rych—
le proniknout čtený obsah a správně jej pak
přednést.
Podle jednoho čtení biskup ve svém napome—
nutí praví, že „lektor má čísti to, co káže“, to
jest nemá říkat nic zpaměti, nýbrž to, co chce
říci, má říci ve formě čtení. Podle druhého tex—
tu (a ten se zdá pravděpodobnější), biskup ve
svém napomenutí praví, že „lektor !má čísti to—
mu, kdo káže“. Po čtení bývalo obyčejně kázá—
ní,“ výklad čteného textu. Čtení bylo svěřeno
lektorovi, kázání však zase jiné osobě. Lektor
tedy předčítal text, jejž pak kazatel vykládal.
Mimo to lektor má žehnati chléb a nové plo
dy. I nynější kodex církevního práva mluví
o žehnání, vyhrazeném lektorům (can. 1147, 54).
2. Po napomenutí odevzdává biskup svěcen
cům knihu, z níž mají čistí a již se všichni do
týkají, a při tom říká: „Přijměte a buďte hlasa
teli slova Božího a jestliže věrně a užitečně bu—
dete plniti svou povinnost, budete míti podíl 5 tě
mi, kteří od počátku dobře spravaali slovo Bo
Zl.“
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3. V konsekrační modlitbě »pak biskup prosí,
aby lektoři vytrvalým předčítáním a studiem
slova Božího dospěli k jeho prožívání a tak svým
slovem i příkladem vzdělávali Církev.
Podle středověkéhonázoru Kristus Pán zastá
val úřad lektora, když v nazaretské synagoze
(Luk. 4, 16-17) otevřel knihu proroka Izaiáše &
předčítal místo, kde bylo psáno:'„Duch Páně na
de mnou.“ (Iz. 61, 1-2.)

1II . Exorcistát.

1. Čekatelům exorcistátu biskup připomíná,
že exorcista má povinnost vy-mítati zlé duchy.,
starati se o pořádek v domě Božím a pečovati
o vodu při bohoslužbě; (sami však mají zapuzo—
vat ze svých myslí veškerou nečistot-u, aby ne
podlehli těm, které mají vymítati.
V prvních dobách křesťanských vymítali zlé
duchy prostí věřící, kteří k tomu- měli zvláštní
charisma. Když pak těchto charismat ubývalo,
vyvinul se ve 3. století zvláštní řád exorcistů,
jako součást duchovenstva, jejichž úkolem bylo
vymítání zlých duChů. Když potorírnve 4. a 5. sto
letí byl “tento úkol svěřen jiným řádům, akoly—
tům & pak kněžím, byly exorcistům přiděleny
podřadné úkony, na příklad starati se o svěce—
nou vodu (aquam in mini-sterio fu-ndere) a udr
žovati pořádek v chrámě (dicere populo, ut qui
non communicat, det locum). Provádění exorcis
mu je nyní dovoleno jen těm, kteří k tomu ob.
drželi od biskupa zvláštní a výslovné dovolení.
Poněvadž toto dovolení se smí dáti jenom knězi
(CIC can. 1151), exorcista nemůže nyní užívat
své moci.
2. Po napomenutí dává biskup svěcencům kni
hu exorcismů, již se všichni dotýkají, a při tom
jim říká:„Přijměte, zapamatujte si a mějte moc
vzkládati ruce na posedlé, ať pokřtěné nebo _ka—
techumeny.“ '
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3. Potom následuje invitatorium a konsekra-č
ni modlitba, v níž se biskup modlí, aby exorcis
té byli „duchovní -v1ádci“, osvědčení lékaři Cír
kve, provázení milostí uzdravování a nebeskou
divotvornou silou. 
Kristus Pán prý vykonával tento úřad, když
několikrát vymítl zlé duchy, ale zvláště když
osvobodil Magdalenu od sedmi nečistých duchů.
IV. Akolytát.

Oproti předešlým svěcením svěcení na akoly
tu je mnohem slavnostnější a rozsáhlejší, neboť
tento řád má mnohem užší vztah k eucharistic
ké oběti.
1. Čekatelům akolytátu biskup připomíná, že
akolyta má nositi svícen“se svící, rozžíhati svět
la v kostele, a chystati víno a vodu k mešní obě
ti. A pak pokračuje: „Nemůžete se líbiti Bohu,
jestliže sami nesouce v rukou světlo, sloužiti bu—
dete'skutkům temnosti a jiným dávati příklady
nepravosti . . . Pečujte bedlivě o spravedlnost,
dobrotu a pravdu, abyste fosvěcovali sebe i jiné
i Církev Boží. Teprve pak budete hodně podá
vati Víno a vodu k Boží oběti, jestliže přinesete
jako oběť sami sebe čistým životem a dobrými
skutky.“
Hlavní úkol akolytů je: pomáhati jáhnovi a
podjáhnovi v přípravě chleba a vína k eucharis
tické oběti. Akolyté jsou průvodci; mají však
nejen dop-rovázeti vyšší duchovenstvo, nýšbržmu
i pomáhati v jeho funkcích. V starších dobách
byly funkce akolytů mnohem Větší než nyní.
V dobách pronásledování nosili akolyté (jako na
příklad svatý Tarsicius) Eucharistii nemocným
a vězňům.

.

2.Po promluvě podává biskup svěcencům sví
cen se svící (zhasnutou), jíž se svěcenci dotýkají,
_apři tom říká: „Přijměte svícen se svící a vězte,
že jste povoláni k tomu, abyste roz'svěcovali
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světla chrámu ve jménu Páně.“ Pak jim podává
prázdnou'konvičku & říká: „Přijměte konvičku
k-přinášení vína a vody k Eucharistii krve Kris
tovy, ve jménu Páně.“
3. Potom následuje invitatorium a tři modlit
by, V nichž prosí Všemohoucího Boh'a, aby po
žehnal své služebníky akolyty, aby roznítíl jejich
srdce k lásce a milosti, aby je osvítil světlem vě
dění a mysl zavlažil rosou zbožnosti.
Kristus Pán prý vykonával tento úřad, když
prohlásil: „Já jsem světlo světa.“ (Pokračování)

Dominik Pecka:
AFORISMY O NEMOCI
Pokračování.

9. — Pomoc, kterou můžeme poskytnouti nemoc
nému, má Svoje meze. A tak jsou chvíle, kdy 'ne
mocný se takřka odvrací od lidí a chce býti se
svým utrpením sám. A to ne snad jen proto, že
ho namáhá hovor aneb-o že přítomnost lidí mu
ukládá určité chovázníči že nechce býti břeme
nem: řílkávámesami, že nemocný potřebuje klidu
a lékař někdy přímo zakazuje návštěvy. Neboť to
jsou chvíle nejtěžší, kdy nemocný prožívá svoji
sociabilitu ve zcela jiné, lidem zdravým těžko
představitelné oblasti. Chce býti sám, poněvadž
se zasnubuje se svou bolestí; bolest jest m-ubližší
než kdokoliv jiný a cokoliv jiného - bolest jest
mu nyní družkou, přítelkyní, “sestrou.S ní hovo
ří, s ní obcuje, s ní bdí v nocech bezesných. A jest
konečně i třetí důvod samoty—a ani ten není jiný
než sociální: nemocný chce býti sám se svým Bo
hem, neboť Bůh jest posle-dní &nejvyšší Ty, po
němž se vzpíná lidské já, Tvůrce a Pán, Pomocník
a Spasitel. A tak i tato samota se jeví jako nej—
čistší vyznívání lidské socia-bility, jako vzdychá
ní člověka, tvora dialogického, k Tomu,- jenž ho
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tvořil k společenství a jenž vložil do jeho srdce
hlas volající Abba, Otče!
10. — „Nemocen jsem byl a navštívili jste mne“
bude řečeno v onen den, kdy přijde Pán, těm,
kdož budou státi na pravici jeho. „Pane, kdy
jsme tě viděli, žes byl nemocen?“ budou se ho tá—
zati v údivu. „Amen, pravím vám, cožkoliv jste
učinili jednomu z bra/tří mých nejmenších, mně
jste učinili“ odpoví jim.
Kristu-s je hlava a my údové jednoho a téhož
duchovního těla. Kristus jako hlava lidstva je
mysticky spojen, ba ztotožněn s bratřími svými.
Dobro jim prokázané jest dobro prokázané Kris
tu samému. A tak je zřejmo, že nemocný nám
zpřítomňuje a představuje Krista trpícího. Milo—
srdná láska a péče, kterou prokazujeme nemoc—
nému, má nejhlubší a nejmocnější pohnutku
v myšlence, že prostřednictvím nemocného mír—
níme bolest ran Kristových. V trpícím se vlastně
skrývá Kristus. To vše se může nevěřícím jeviti
jako zbožná fikce a povzbudí-vá představa, která
má nanejvýš jen nějaký psychologický podklad
Vtom, že člověk trpící, nerno-cný,opuštěný a chu
dý v nás vyvolává vzpomínku na Ukřižovaného.
Ne, to není jen sdružování představ: to není jen
v mysli, to je také ve skutečnosti. Že Kristus se
skrývá v nemocných, jest realita - řekněme mys—
tická. Toho slova zde užíváme ne proto, že by
bylo zcela výstižné, nýbrž spíše proto, že nemáme
lepšího slova, abychom vyjádřili tajemné, du—
chovní sjednocení Krista s bratřími.
Nemoc je výstup na Golgotu. Jen sledujte tu
vnucující se paralelu! Svlečení, vbití na kříž,
krvácení, žízeň, napájení octem a žlučí, úzkost,
opuštěnost - zdali to vše se neopakuje v dějství
nemoci, není-liž lože bolestným křížem, nezobra
zují-liž se na něm duševní i tělesné muky Ukři
žovaného?
A v tom je odpověď rouhačům, kteří se táží,
proč se Bůh, je-li jaký, neukáže. Bůh se neuka—
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zuje: „skrývá se v inkog-nitu bolesti. Ale týž skry
tý Bůh se zjeví v oblacích nebeských a přijde
s velikou mocí a velebností. A jako ve chvíli smrti
Kristovy se roztrhla opona dělicí svatyni od ve
lesvatyně, tak na konci věků padne clona, za kte
rou se po věky skrýval Syn Boží, a všem, dobrým
i zlým, bude zjeveno, že Oslavený jest týž jako
Trpící. .To bude konec božské skrývačky, která
jest jen dílem Božího milosrdenství přizpůsobu
jícího se naší lidské slabosti - neboť láska k Bohu
nám byla usnadněna tím, že Bůh chce býti milo

ván v člověku.

_

Tajemstvi svého ztotožnění s trpícími zjevil
Kristus mluvě o soudu posledním.-Nemocnývna-—
ší blízkosti —toť Boží výzva k činům lásky. Ne

mocný jest vyslanec a zástupce Kristův: v něm
a skrze něho vystupuje naše láska nad hvězdy-.
Nemoc pak jest nejvyšší čest, jaké se může do—
stati tvoru lidskému: proto velké a Boha milující
duše volaly, aby přišla, a když přišla, prosily, aby
neodchá—zela.

11. — Nemoc je trápení. A může býti i trestem.
„My zajisté trpíme, co jsme si zasloužili, ale on
nic zlého neučinil“ - tak vyznával lotr na pravici
Ukřižovaného.
Je možno trpěti filosoficky. Je možno trpěti
ďábel-sky. A je možno trpěti křesťansky.
Filosof - jak slovo samo naznačuje —člověk ve
dený láskou k moudrosti - měl by se snažiti, aby
odhalil skrytý smysl bolesti a přijal nemoc s kli—
dem a vyrovnanosti člověka, který umí všecky
věci uvésti ve správný vztah. Takových filosofů
není mnoho. Zdá se, že jest něco jiného filosofo
vati o nemoci a něco jiného filosofovati v nemoci..
Přemýšlí-li někdo o nemoci sám nejsa nemocen,
upadá v podezření, že bude mluviti jako slepý
o barvách. A mudruje-li někdo o nemoci v ne
moci, je možno, že je příliš zaujat svým utrpením
a že to, co říká, je vnukáno bolestí jako bylo pro—
klínání J obovo. Ať je to jakkoliv, zdá se, že zna-.
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kem filosofa jest klid a jakási povznesenost —to
je zřejmý odkaz Stoy a její nauky o apathii. Filo
sofický trpí, k'do dospěl k jakési necitnosti, takže
dovede pohrdati bolestí. To je ovšem nadprůměr
né a nadlidské, byť ne nemožné. Od tohoto způ

sobu utrpení 'jest již jen krok k utrpení ďábelské
mu. Již ta pyšná povznesenost filosofů má cdsi
příbuzného spýchou toho, jen vzkřikl: Non ser—
viam! Dábel trpí. Trpí marným a neukojitelným
zoufalstvím pro ztrátu Boha, od něhož je na věky
odloučen.
Pohrdati bolestí - to je nadlidské. Zoufati si
z bolesti je ďábelské. Ale přijímati bolest - to je
křesťanské. Křesťan vítá bolest jako návštěvu
Boží v duši. V mluvě našich věří-cíchpředků jest
nemoc navštívení Boží. Bůh přichází, aby získal
duši člověka, duší, která mu byla odcizena nevě
rou, lhostejnosti a hříchem. Nemoc je ruka poda—
ná k smíru. Ale není smíru bez 'o-čisty.A není
očisty bez pokání. A to je první postoj křesťana
k nemoci: trpěti za své hříchy. Nemoc je přede
vším výzva 'k pokání. A poněvadž nikdo není bez
hříchu, není také nikoho, kdo by takto neměl roz—
uměti kročejům bolesti ve dnech nemoci. Své ve—
liké záměry tvůrčí může Bůh uskutečniti i bez
nás, nikoli však své záměry spasné. „Ten, jenž tě
stvořil bez tebe, nespasí tě bez tebe“ praví svatý
Augustin. Pokání jest úkon člověku nejvlastněj
ší a nejpřiměřenější. Pokání - to jediné, v čem se
Bůh nemůže takřka obejití bez člověka.
Jest však možný ještě jiný způsob, jak křesťan
přijímá nemoc. Může ji při-jímati nejen jako je
dinec, nýbrž i jako ú-d mystického ústrojenství,
jehož "hlavou jest Kristus. Není samoty v řádu
duchovním. Řád duchovní jest jednota všech se
všemi v Kristu Ježíši. J'srmevšichni údy jednoho
těla duchovního. Prospěch jedno-hoúdu jestipro
spěchem údů ostatních. Modlitby, oběti a dobré
skutky jedněch prospívají druhým. „Každá duše,
která se povznáší, povznáší svět“ praví Eliška
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Leseurová ve svých Lettres sur la souffrance.
Jest to jako ve spojitých nádobách: co se děje
V jedné, děje se 1V ostatních. Je možno trpěti za
sebe. Ale je možno trpěti i za jiné. Obětovati své
utrpení za blaho a spásu bratří. Kdo trpí křes—
ťansky, trpí ne jako osamocený atom, nýbrž jako

úd tajemného společenství, jehož hlavou jest
Kristus. Tato zástupnost utrpení jest veliké ta
jemstvi, jež jest jakoby reflexem zástupného u.
trpení Kristova. Křesťan - Kristovec jest přece
druhý Kristus.
I .po vykonání díla vykupitels—kéhomá Kristus

podle úradk'u Božího trpěti ve svém těle mystic
kém, a-byse .mu Církev připodobnil-a i v utrpení.
V tom smy-slu píše svatý Pavel Kolosským: „Ny—

ní se raduji z utrpení pro vás, neboť vyplňují na
svém těle to, co Zůstává z útrap Kristových pro
jeho tělo, jímž jest Církev“ (Kol. 1, 24.) Nemoc
ný člověk jest člověk _nečinný. Ale jeho vnější
nečinnost může býti provázena mocnou činností
vnitřní. Jeho slabost může býti silou, trpí-li za
bratry, podle slov Pavlových: „Neboť když jsem
sláb, tehda silen jsem.“ (2 Kor. 12, 10.)
12. — Jsou lidé, kteří na všechny, i vážné &
oprávněné obavy, jež budí nemoc, mají jen slad—
ce útěšné: Však bude zase dobře. To znamená
přelhávati sebe i jiné. To znamená čer-pati sílu
z klamu a sebeklamu. Zatajovati nemocnému
pravý jeho stav, předstírati mu zlepšení, která
nenastala, vyhýbati se jakékoliv zmínce o věcech
posledních a to z důvodu, aby se nemocný nepo
lekal, to je nejen nelidská komedie, ale jest to
i porušení základni-ho práva lid-ského: práva na
pravdu. Nemocný má právo věděti pravdu o so
bě. Toto právo by chtěli někteří citlivůstkáři .na—

hraditi právem na omamující či dokonce usmr
cující injekci.. Medicina se zakládá na zjišťování
skutečného stavu. A je-li případ vážný, ku podi
vu, na to zjištění pravdy navazují lékař i při
buzní všechny myslitelné způsoby šalby, zastírá
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ní, přetvářky a planého utěšováni. Možná, že
jsou případy, kdy nemocný tuto hru prohlédne
a docela dobře Ví, že mu není pomoci. Ale když
vidí, že se všichni bojí mu říci pravdu, opláci jim
jejich „lásku“ tím, že přistupuje na podmínky
té hry a tváři se, jako by věřil všemu, co mu po
vídají, aby je nezarmoutil. Člověk ten umírá jako

hrdina.

13. — Když odchází lékař od nemocného, umývá
si ruce. Víme, že to činí z opatrnosti, aby snad
nepřenášel nákazu.- Ale tak trochu připomíná
i Piláta, který mytím rukou chtěl naznačiti svou
nevinu. Ano, lékař je tu jako zástupce živých a
zdravých a myje si ruce, neboť je nevinen. Ne
mocný sám je vinen. A není-li vinen, netrpí-li
zasloužený trest za své hříchy, jest třeba chápati
jeho utrpení jinak: jako zkoušku. Zkouška - není
to dosti výstižné. Zkoušce se podrobujeme, když
už něco umíme. Utrpení není zkouška. Utrpení
je škola. Nemoc je vyučování. Učitelem je sám
.-Bůh. Čemu učí? Jistě tomu, co“ještě neumíme:
vážiti si života a zdraví; ceniti práci a povolání
jako nejčistší zdroje"radosti; trpělivě snášet hlad,
žízeň, bezesnost; oceňovati obětavost lékařů a
ošetřu-jícich;přemáhati strach, nedůvěru a škod
livou autosugesci; vžívati se a so—ucitněse vmýš
leti v utrpení jiných; důvěřovati v pomoc Boží;
odevzdávati se do vůleOtce nebeského; pozná
vati marnost života v hříchu; milovati Boha pro
něho samého a ne pro dary, jež dává; připravo—
vati se na smrt. To jsou veliké lekce Boží V ne
moci. To je Boží vyučování. Zkouška přichází
teprve po vyučování. Zkouška přichází teprve po
vyučování. A ta zkouška je buď život nebo smrt.
Nemoc je rozcestí. Jedna cesta vede k životu,
druhá k smrti.
_
Nemocný musí mnoho mysliti na život. A musí
mnoho mysliti na smrt. Těšiti se může na to nej—
lepší - a to je na život ve zdraví; připravovati se
však musí na to nejhorší - a to je smrt. Život či
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smrt - obojí je zkouškou. Zivot - prožije-li jej
vskutku tak, jak si představoval v době nemoci,
uskuteční-li krásná předsevzetí, splní-li zbožné
sliby, vybředne-li opravdu z hříchu, jak si umí
ňoval. Co člověk dělá, když se uzdraví, to je pra
vá zkouška.
I smrt je zkouška. A v ní má člověk osvědčiti
odevzdanost do vůle Boží, ochotnost přijmouti
z ruky Boží nejen dobré, nýbrž i zlé, V ní má
člověk zúčtovati s životem a se sebou samým,
se svým dílem, se svými záměry, se svými nadě
jemi. Tu už není místa pro umělé postoje. „To
.vše jsem musil trpěti,“ pravil Huysmans stižený
rakovinou úst, jazyka a hrtanu, „aby všichni,
kdož budou čísti má díla, věděli, že mě křesťan
ství nebyla pouhá: literatura.“
Před tváří věčnosti má smysl jenom volati
z hlubin srdce: Buď vůle Tvá! a vzíti kříž svůj
na sebe.

(Pola-ačovánía

ŽIVOT
JAK PÍŠÍ O KNEZÍCH JEJICH PŘÁTELÉ
_ Důstojnost katolického kněžství je nesmírná a jeho
slávy a moci nikdy nevysloví lidský jazyk dostatečně.
Osobní oběť kněze a jeho celóživotní těžká práce je
rovněž něco, čeho velikost se vymyká lidským zrakům
a lidským soudům. Z toho však neplyne, že by se o kně—
žích mělo psáti tak, jak to čítáváme v našem denním
tisku, zvláště když nadchází červencová sezona výročí
kněžských svěcení a jubileí. Je žádoucí, by si lid kněží
vážil a prokazoval jim úctu, ale o to právě běží, při-spě
je-li obvyklý způsob psaní k větší úctě ke kněžství &
ke knězi.
Začíná to již u novosvěcenců. J im na počest vypravují
se zvláštní čísla a různá drobná příležitostná literatura.
Zdá se nám, že jedinečná krása milostí novosvěcenco—
vých nesnáší se s okázalosti, při níž se píše obvyklými
frázemi o mladých obětavých životech. Tajemství kněž
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ského povolání vězí hlouběji než na tom, co lidské oči
vidí na povrchu kněžského stavu. Chtěli bychom, aby
novosvěcenci sami vhodněji odhalili věřícím podstatu
kněžství, totiž své spojení s kněžstvím Ježíše Krista.
Jejich oznámení svěcení a primiční obrázky býva-jí ste—
reotypní a hovoří také jen o vnějších vlastnostech. Po—
tom přijdou primice a novinářské referáty o nich. To
je četba někdy málo duchovní. A ty fotočky průvodů
a druží-čekdovršují dojem, velmi málo duchovní a kněž
ský. (Je vůbec .s našimi náboženskými .sl-avnostmi svi—

zel, někdy ani dobrého. vkusu nemají, natož aby byly
symbolem náboženské myšlenky.) - Do novin se psávají
referáty a záslužné činnosti kněžské, loučení s knězem,
když opouští své působiště. Komu čest, tomu čest a dejte
chválu, kde je na místě, ale nepište chvalozpěvy na kněf
ze, který byl u vás rok anebo „slaví páté výročí svého
posvěcení na kněze. - Jubilanti kněžství - to je zvláštní
kapitola. Nevím, ale zdá se mi, že dobří věřící laikové
„senám asi diví, co je tu oslav - u kněze, jehož život má
se stápěti v neznámu. - Referáty z jubilejních kněžských
sjezdů a schůzek, psané kněžími samotnými, nebývají
vždy povzbudivé. Vypravují širokým vrstvám čtenářů
episody, žertíky a drobnosti ze života kněžského, jež
jistě laiky nemohou zajímati a jež je přímo udivují. Ne
cítíme toho? - Oslavné články na církevní hodnostáře 
to je vrchol této literární práce. Zdržujeme se kritiky 
ale je třeba říci, že ne všecko je tu vkusné. (Těm osla
vencům každý takový článek přinese korespondenci
zvláštního druhu; jsou v naší drahé vlasti lidé, kteří se
živí tím, že soustavně sledují katolický tisk a jakmile se
tam objeví oslavný článek na kněze, hned mu píší o pe'
něžitou podporu.)
Takto asi se nedobře propaguje úcta ke sva-témukněž
ství. Je tu blízké nebezpečenství, že se bude p.sáti frá
zovitě a líčeně, že se překročí meze skromnosti a vhod—

nosti, že se drahocenný prostor v tisku zbytečně zapl
ňuje látkou, jež p-rověc samu a pro vážné poslání katoé
lického tisku je bez'význ-amu a nezajímavá. Domnívá-li
se někdo, že veřejná oslava kněží je s to vzbuditi v chlap—
ci nebo ve studentu první jiskru povolání kněžského,
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nutno odpověděti, že by to byla naprosto pochybená
cesta buzení povolání kněžských a řeholní-ch.Přicházejí
portom kandidáti duchovního stavu, kteří hledají pouze
jeho vnější stránku činnostní, aby ochutnávali vůni ka
“didla páleného k jejich oslavě.
Hlavní však zásada je v tom, že téměř nikdy takový
novinový článek nezasáhne jádro věci; nikdo z laiků ne
pochopí, co je podstatou kněžství. Pro modlitbu kněze,
pro _jeho dobrovolnou pokoru .a chudobu před Bohem
i světem, pro jeho nejvlastnější práci a obět nemají do—
sud laici dosti cvičeného oka. - Kněz nechce býti mali
cherným, ješitným tvorem. Je mu nej'krásněji tehdy,
když život jeho _je skryt v Kristu. Je na světě, ale ni—
koli ze světa . .. - K. Reban.
,
NOVÉ VYDÁNÍ SCHEEBENOVY THEOLOGIE

Záslužná práce Hoferova a Herderova, že se rozhodli
vydati v novém vydání klasického německého theologa
Sc-heebena. V theologii Němci vždycky měli vedení prá—
vě od doby Scheebenovy a Mohlerovy, kteří uvedli ně
mecko-u theologii na vůdčí- místo, které německá kato—

lická theologie od té doby již nikomu nepopustila. Od
podzimu 1940vychází v nakladatelství Herderově nové
vydání sebraných spisů Scheebenových. Obsáhne jeho
vynikající dílo Von den Herrlichkeiten der góttl. Gnade.
Natur und Gnade, Mysterien des Christentums, Výbor
z jeho článků a pak jeho šestisvazkovou, žel, nedokonče
nou Dogmatiku.
Tak leží .před námi první svazek tohot-onového vydá
ni sebraných spisů. Scheeben totiž sám již připravil dru
hé vydání, když do dvou příručních svých exemplářů,
kterých sám používal, vpisoval své poznám-ky,hojné po
známky.
Dosavadní vydání, hlavně Rademacher-OVOpozměňo
Valo docel-a“libovolně text Scheebenův. Hofer vrátil se
k původnímu vydání .a korektury učinil přesně podle
připravených k-orektur samým Scheebenem. Vydavatelé
vyzvedají hlavní Scheebenovy principy, ukazují, co se
z nich ujalo V budoucí theologické tvorbě, vpracovali
pozdější theologické resultáty do Scheebenova díla, o
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všem označili vždycky, že tu jde „ovsuvky. Podali také
kritiku oněch názorů Scheebenových, které budoucí
theologové nepřijali. Z tohoto vydání vysvítá zřejmě,
jak se Scheeben snažil o dosažení staré scholastické me
tody, a jak se snažil vycházeti stále z Písma ve svých
vývodech.
Proč máme takovou radost z nového vydání Scheebe—
na? Má nám co říci theolog, jenž zemřel roku 1888?Za
jímavé jest, že Scheeben se stal moderním theologem
v pravém slova smyslu právě až v poslední době. Vel-kou
zásluhu o to mělo nakladatelství Mathias Grunewald,
které začalo vydávat klasické theology jeho doby. Byl
to zvláště velký obnovitel studia dějin scholastiky Grab
mann, jenž stále upozorňoval na velký význam a vliv
pro moderní theologické myšlení Scheebenovo.
Po válce ožil-av duších myšlenka Církve. Velkou zá
sluhu má o to jiný velký moderní katolický theolog ně
mecký-a myslitel Guardini. Mnozí objevili také sv. To
máše, že není jen aristotelik, nýbrž že podal Západu
mnoho z plnosti východní theologie, hlavně v nauce
o Kristu. Ukázalo se, že sv. Tomáš řeší-_
celo-u otázku Cír

kve hlavně christologický, ve spojení s Kris-tem. Světem
letěla myšlenka, že Církev je tajemné tělo Kristovo.
Proti přehnanému chápání Církve jen jako společnosti
domnívali se někteří myslitelé katoličtí, že najdou zde
onu skrytou podstatu Církve. A tu se přišlo na staré
klasické německé theology: Móhler, Scheeben, Pilgram,
Sailer, Deutinger. Po válce vystupuje zásluhou Pia XI.
silný zájem o východní theologii, exegese i nekatolické
poctivě doznává naprostou jistotu nadpřirozených sku—
tečností božského původu a božských hodnot Kris-tových
slov a činů. Tak se stále zjevovala theologie více jako
nauka plná života, vycházející z živé bohaté pravdy.
Objevila se také skutečnost a životnost oné ze základ
ních pravd, pravda .o Církvi.
Ačkoliv se Scheeben nevrátil ve své Dogmatice k Cír
kvi jako ke zvl. otázce a ve svých Mysteriích křesťanství
věnoval jí jen jeden oddíl, přece se stal budovatelem
nového theologie-kého zpracováni této otázky. Scheeben
připjal otázku Církve na otázku Ducha sv. 3 Krista. To
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mášova osa theologická praví, že jsme od Boha vyšli a
k Bohu že'se vracíme. Tím je narýsována Tomášem ta
juplná jednota mezi Bohem a námi skrze Krista a skrze
posvěcující milost. Tato jednota se uskutečňuje v Cír
kvi. Proto byla založena. To je jejím hlavním smyslem,
spojiti všechny s Bohem. Milost po—svěcujícíjest onou
spojovací silou. Scheeben dovedl znáti ducha doby, její
požadavky a dovedl promysliti zděděný theologický ma
jetek ve vědomí odpovědnosti za dobu a své bratry v ní,
aby dovedl najíti si cestu těmito pravdami k bratřím,
ale jejich řeči &řešením oněch problémů, které se jich
dotýkají, a řeči, které oni rozumí. Scheeben nestudo
val intensivně myšlené své doby jako později Hermann
Schell, nýbrž šel v přesvědčení, že zděděné dědictví
pravdy jest věčně živé a že má a dá odpovědi na vše
chny otázky 1nejčerstvější. Chtěl jen znovu novým způ
sobem promysliti staré pravdy. Proto se v jeho spise
střídají naprosto jisté pravdy s problémy, teoriemi theo
logickými. Ale jedno má Scheeben rozhodně. _Umíuká
zatí pravdy Boží v celém jejich majestátu. My totiž be—
rem mnohdy Boží pravdy příliš samozřejmě. Odnímáme
jim, nechtíc, jejich vznešenost. Příliš je zjednodušujeme.
To právě u Scheebena není. Není z oněch theologů, kteří
suše všechno sestaví, že to vždycky klape a klapne. Vše
chno je tak samozřejmé, že to tak všechno jakoby již
musilo býti, jakoby ani nebylo rozdílu mezi přirozeným
a nadpřirozeným.
Hlav-ní těžiště Scheebenovy theologie jest jak uchopi
ti poměr Krista k Církvi a k jednotlivým údům Církve.
Otcové mluví o tomto spojení Krista s Církvi v termí
nech, které upomínají na řeč koncilů o hyposta-tickém
spojení. Z toho vyplynulo ono nedorozumění chápati
Církev jako mystické tělo Kristovo, jako skoro metafy
sickou nějakou jednotu, jako osobní jednotu Kristaanás.
Z toho přišlo “ono nepochopení nauky o mystickém těle
Církve jak u příznivců této myšlenky tak i u těch, kteří
se domnívali, že tato myšlenka zastíní myšlenku Cír
kve jako společnosti. Scheeben zápasil až do smrti s tou
to myšlenkou, s touto otázkou a nedořešil si ji. Ostatně
ono řešení nepadlo ani V'poslední době a přiznám se, že
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jsem mnohdy sám kolísal v otázce jaké tedy je toto spo—
jení Krista s Církvi. Ono označení „mystické tělo Kris
tovo“ je nejjasnějším výrazem pro to, že mnohým tento
způsob byl sám naprostou nejasností. Některým to slo—
_voznamenalo, je to tak tajemné spojení Krista s námi,
že pro to nemáme bližšího jistého označení a proto mlu
víme o spojení mystickém, třebaže to znamená prostě
„o b r a z n ě s p o j e n í“. Ovšem, nesouhlas-íme se Schee
benovým skepticismem či agnosticismem eklesiologic
kým, jakoby“se Církev nedala definovat, protože je ta
jemství. Rovněž nesouhlasím s tím, jak Scheeben skoro
ztotožňuje eklesiologii s .kristologií, ani s jeho theologie—
ky odvážný-m soustřed'ová—nímCínkve na jakou-si inkar

naci Ducha svatého. Scheeben bere theologii jako celek
a všechny otázky řeší s hlediska celku z jedné ústřední
otázky, totiž podle vnitřního života Božího. Jak co vy—
chází z něho a jak co k němu vede. Snaží se ne lacino
vysvětliti pravdy, nýbrž právě uká'zati jejich propasti
a tím i dát tušiti velí-kost Boží a štěstí moci mysticky tu—
šiti a skoro okoušeti tuto nesmírnost Boží.
Pokouší se celá řada mladých filosofů .aitheologů v du
chu Heideggerově p-odati existenciální postavení pro
blémů a existenciálními výroky je řeší-ti.Výsledky jsou
prachabé. Scheeben místo takových pokusů stanovi on
tologickou hodnotu a platnost skutečností a životních
vztahů skutečnosti v našem životě na metafysickém pod
kladě a ve světle nadpřirozeného zjevení. Místo'podrob—
ného pitvání naší skutečnosti v existenciálním smyslu,
ukazuje Scheeben na světlo-, které vychází z Boží ne'—
smírnosti .apřesažnosti. A přece je nutné znáti sebe, aby
chom doVedli uchopiti svou duši Boha a do své existence

jej uvedli, do svého života konkretního jej postavili.
Upozorňuji na toto veledílo naše mladé kněze, theolo
gy, laiky. Scheeben je velký duchovní Otec obnovení
klasické katolické theologie. Má i naši době co říci, pro
tože dovedl soustřediti jak problémy naše, tak také od
povědi víry na ně. .Nezoufá' nad člověkem, nevidí jen
jeho propasti bídy, není přesvědčen o jeho zkaženosti a
nemožnosti dojíti k pravdě, vyznává novou sílu i pro
rozum skrze zjevení a víru. Neutítká se světa, i když není
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patronem horečného a slepého činění se. Vezměte do ru
ky toto dílo a oslní vás nesmírné bohatství křesťanské
myšlenky a uchvátí vás zároveň také neobyčejná život
nost těchto nesmírně bohatých a hlubokých myšlenek.
Budeme soustavně upozorň-ovati na to, jak vydávání
bude pokrač-ovati. Na novém vydání pracuji nejlepší
současní němečtí katoličtí theologové a historikové the
ologie, jako Grabmann, Brinktrine, Feckes, Grosche,
Hofer a jiní. -_Braito.

DUCHOVNÍ KONCERTY V KOSTELÍCH

Rozmáhá se stále více zvyk používat kostelů za kon
certní síně k—pro-váděníhudebních kusů náboženského
obsahu. Nemám na mysli případy, kdy se pokouší ředi
telé cho-růproměnit nejmohutnější projev katolické ná
božnosti, mešní obět v opravdový koncert, kterého by se
mohli s dokonalým hudebním požitkem účastniti také
ti, pro něž je mše svatá něco docela cizího. O tom snad
až jindy. Myslím teď na skutečné koncerty, jichž byla
zvláště v Praze v poslední době provedeno v katolických
kostelích celá řada. N'epochybujeme ani dost málo 0 dob
rém úmyslu pořadatelů. Je tu však oprávněná otázka,
zda je kostel vhodným místem pro tyto akce. A tato
otázka je oprávněná i tehdy, když církevní vrch-nost
mlčí k pořádání koncertů _vkostele nebo je za jistých
podmínek dovoluje. Stačí, abychom si dobře uvědomili,
jaký účel má katolický chrám, jaký smysl má v katolic
ké bohoslužbě hudba a. jaký účel může mít duchovní

koncert, a bude nám jasná nevhodnost a zavrženíhod
nost používání kostelů jako koncertních síní pro du
chovní hudbu.
Především 'si musíme uvědomit, že u nás je funkce
kostela docela jiná než na příklad u protestantů. Kato—
lík Vidí ve svém chrámu nejen místo modlitby, tím mé
ně pouze nějaké shromaždiště nebo řečnický sál. Pro

něho je kostel opravdu dům Boží, stánek

Boží.

Tajemná přítomnost Bohočlověka Ježíše Krista pod způ
sobou chleba je duší katolického chrámu. Právem si při
pomínáme v den posvěcení chrámu slova Písma: T er—

ribilis est locus iste, non est hic aliud
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nisi domus Dei e't porta coeli-

Hroznéjest

toto místo, není tu nic jiného než dům Boží a brána ne
bes. Odtud zcela zvláštní úcta, jakou má katolík k domu
Božímu. Vždyť je tu jeho Pán a Bůh! Vše, co zavání
duchem světským, musí být odstraněno z domu Božího.
Dům můj je dům modlitby, pravi Hospodin. A tato slo
va citoval Kristus těm, kdo učinili z domu Hospodinova
peleš lotrovskou. Čím více platí tato slova o katolickém
chrámu, který je prozářen nejen modlitbou věřících,ný
brž přítomností samého Boha!
Jak kostel tak vše, co je v něm, má vésti k Bohu. Ta
kový smysl má také zpěv a hudba v liturgii. Musí být
nutně modlitbou. Zpěv a hudba je v liturgii vyjádře
ním citů lásky a vděčnosti, lítosti a odevzdanosti těch,
kdo touží dostati se k Bohu prostřednictvím ctnosti ná
božnosti. Jestliže ti, kdo zpívají v kostele, nebo ti, kdo
naslouchají zpěvu, se nemodlí svým zpěvem a naslou
cháním, děje se tu cosi zcela nepřirozeného, obludnéhe,
zcela nekřesťanského, protože se dává věcem smysl, ja
ký jim nenáleží, vytrhují se ze svého přirozeného pro
středí. Sv. Augustin cítil velmi dobře možnost takového
nepřirozeného převrácení věcí, když psal: „Přihodí-li se
mně, že mě .d—ojímávíce zpěv než věc, která se zpívá,

vyznávám, že trestuhodně hřeším. A tu bych raději ne—
slyšel zpívajícího._“ (Vyzn. kn. X. hl. 33.)

A jaký smysl má koncert duchovní hudby? Potěšení
člověka jako je tomu u každé jiné hudby. Jistě potěšení
dovolené, krásné, hodné člověka, tvora rozumového, kte
rý se má těšit především hodnotami duchovými - ale
přece jen potěšení přirozené, lidské. Sv. Augustin si
pokládá za hřích, kdyby se liturgickým zpěvem pouze
těšil a nemodlil. Dům Boží je však domem modlitby a
nikoli domem lidského potěšení, i když jde o potěšení
nejušlechtilejší. Je. sice pravda, že duchovní hudba a
zpěv jsou s to vyvolat v člověku nejhlubší city zbožnosti
a proto se jich užívá v bohoslužbě. Ale nesmíme zapo
menout, že v bohoslužbě se jim dává tento smysl, použí
vá se jich jen jako nástroje ke spojení s Bohem. Nikdo
však nebude tvrdit, že koncert duchovní hudby je částí
bohoslužby. A i v bohoslužbě jsou hudba a zpěv jen po—
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tud přijatelné, pokud slouží cíli bohoslužby ve smyslu
slov sv. Augustina. Účelem koncertu bude vždy jen po
těšit, i když to bude koncert duchovní hudby. A to je
cíl poněkud odlišný od toho, pro jaký je určen kato
lický kostel.
Nelze proto než s největším důrazem varovati katolí
ky před pokusy zesvětštit dům Boží a učinit z místa
přítomnosti Boží, mista hrozného & brány nebes kon
certní síň pro duchovní hudbu. - R. Dacík.
RÚZNOST EXERCICNÍCH METOD

V nebi je mnoho příbytků a k nebi vede mnoho cest.
Toho je si vědoma Církev svatá, která popřává tolik
volnosti na cestě k cíli, jen když je zachována jednota
cile. Vždyť nejsme všichni stejní. Jsou duchové analy
tičti a jsou duchové syntetičtí, jsou duchové spekulativ
ní a jsou duchové praktičtí. A jsou ještě mnozí jiní du
chové. Duchy je však třeba rozlišovat, nikoli zavrhovat
a potírat. Základního omylu na cestě svatosti by se do
pouštěl ten, kdo by chtěl, aby Všichni šli jen jeho ces
tou, ať je to cesta pro ně nebo není. __Byloto vědomí růz

nosti povah, osobnich sklonů, ano i nestejnosti náhledů
na jednotlivé věci, jež zrodilo v katolické Církvi tolik
různých řádů, řeholních družin a duchovních škol, které
jdou konec konců Všechny za stejným poslednim cílem.
Zahrada Církve je příliš velká; nesmíme chtit, aby v ní
byl jen jeden záhon s květinami jednoho druhu. Vše
chny květy, jež svou vůni a krásou barev těší srdce
Boží, mají právo, aby v ní měly své místo. Což pak ne—
má každý svou zamilovanou květin-ku?
Je sice jen jedna pravda, tak jako je jen jeden Bůh,
ale je mnoho cest, jimiž lze k této pravdě přijít, a je ta
ké možno uchopit pravdu s té neb oné strany. Každý
člověk je od samé přírody jinak nadán, jinak uzpůso
ben a proto bude každý rád, když nalezne cestu k Bohu
přiměřenou svým vlohám a svým sklonům. Proč bychom
usilovali z duchů hloubavých stůj co stůj vytvořit du
chy činorodé a proč bychom chtěli orly, vzhlížejicí od
vážně přímo do slunce, přetvořit na pokorná kuřátka,
batolící se při zemi? _Je třeba Orlů a je třeba kuřátek, ale
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není třeba se domnívat, že je třeba jen jedněch. Tako
váto domněnka by byla jistě bludná, protože jednostran
ná a protože odporující“ cítění katolické Církve, která
měla vždy pochopení .a uznání pro všechny, kdo vedli
k ní a skrze ní k Bohu. _ R. Dacík.
STUDIUM RUKOPISÚ ECKEHARTOVÝCH' SPISÚ

Když .byl v netušeném měřítku probuzen po pětistyle—
tém nezájmu zájem o studium Eckeharta v Německu,
byly přeloženy hned jeho kázání a traktáty do němčiny
a na nich byly konány studie všech otázek, týkajících se
Eckeharta a jeho učení. Avšak odborní znalci Eckeharta
nepřestávali poukazovati na nutnost znalost-itaké jeho
latinských spisů, a to v originále. Teprve však v novější
době se ustálilo přesvědčení, hájené zejména profesory
Quintem, Klibanskym a dříve již i Martinem Grabman
nem, že bez důkladné znalosti všech Eckehartový-ch spi
sů, jak latinský-ch, tak německých, nelze dojíti konečně
platného názoru na význam Eckehartův. Tento poža
davek má velké odůvodnění zejména v oprávněné do
mněnce, že dosud ještě nejsou známy všechny spisy
Eckehartovy, jež jsou většinou zachovány jenom v ru
kopisech. Patrně musejí být některé ještě objeveny &je
pravděpodobné, že ještě k tomu objevení dojde. Vždyť
není tomu dávno, co profesor Quint objevil čtyři nové
rukopisy, které nezůstanou bez vlivu na bližší objasnění
pobytu Eckehartova ve s_trassburgu a jeho tamějšího pů—
sobení .po roce 1314. Teprve až budou známy a prostu—

dovány všechny spisy Eckehartovy, až bude ověřena je
jich prav-ost, pak teprve bude možno si učiniti koneč—
nou představu o Eckehartoevě mystice. Celou záležitost
ztěžuje okolnost, že Všechny rukopisy jsou velice různě
roztroušeny po archivech, knihovnách a jiných i málo
známých skladištích. Tak nejrozsáhlejší část zkoumané
ho rukopisného materiálu máv majetku knihovna strass—
burská, v Soes-tuje 14 pergamenovýoh listů, na nichž je
zachycena obhajoba Eckehartova z posledního roku jeho
života. Velká část rukopisů je uschována v Erfurtu, mezi
jejich držitele patří také měs-taTrevír a Cues. Tyto ru
kopisy obsahují nej-důležitější část jeho prací a nazývají
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se společně „Opus tripartitum“. K tomu přistupují dů—
ležité kodeksy v avignonské a vatikánské knihovně, .dáa
le rukopisy norimberské &oxfordské. Komentář k evan
geliu sv. Jana, který byl dlouho mylně pokládán za
dílo sv. Alberta Velikého, je v Broumově. Jiné části ru.
kopisů jsou v Mainingen. Při této roztróušenosti je si
možno alespoň přibližně učiniti představu o potížích
spojených se studiem Eckeharta. Všechny rukopisy jsou
psány buďto posluchači Eckehartovými nebo i pozdější-—
mi jeho žáky a přívrženci. Jen na rukopisech, které jsou
uschovány v Soestu, jsou zaznamenány na okrajích
drobné glosy jinou rukou, než je psán ostatní text; toto
písmo se považuje všeobecně za rukopis samého Mistra
Eokeharta. Jde tu o obhajovací spis Eckehartův z roku
1326,o 52 věty z jeho kázání, pro které byla naň vzne
sena obžaloba. Tento text obhajoby má velký význam
pro doplnění a opravení ostatních rukopisů nebo alespoň
k potvrzení jejich správnosti. V poslední době postou
pilo studium rukopisů již tak daleko, že bylo přikročeno
k soubornému vydání všech spisů Eckehartových, ně
meckých i latinSkých. Některé spisy Eckehartovy byly
již sice vydány, obyčejně jednotlivě, neúplně a nezávislé
na sobě. Nebyl tím tedy problém nějak zvlášť zjedno—
dušen. První souborné vydání spisů začalo vycházet
v Lipsku. Vydání to bylo svěřeno universitním pro
fesorům G. Thérymu a R. Kliban-skymu. První svazek
vyšel V roce 1934, poslední svazek latinSkých spisů
podle rozvrhu měl vyjít v roce 1937. Po několika se
šitech- však' přestalo toto vydání vycházet. Bylo vystří
dáno vydáním novým, důkladnějším, jež již značně po-'
kročilo; Je to vydání opravdu-pečlivé. Obsahuje u každé
ho spisu vedle textu překlad, studii, komentář věcný
i kritický. Je pochopitelné, že při obtížích, jež půsóbí
roztrou'šenost rukopisů, o'niž jsme se zmínili, vydání c'e—
lého díla si Vyžádá hodně času. Spisy vycházejí ve více
méně pravidelných lhůtách již několik let. Přes to však
ještě velká- část není vydána. Vélkólepý podnik je svě-'
řen-spolehlivým odborníkům, z“nichž jinenteme mimo
výše již Zmíněné profesora Belize, J. Kocha a próf.
Christa. Podle množství dosud vyšlých svazků se dá
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bezpečně soudit, že toto velkolepé vydání bude sku—
tečně dokončeno. Bude znamenat velký kus poctivé &
záslužné práce, která bude důležitým mezníkem v histo—

rii studia Eckeharta. - zk.
TOUHA PO PRAVÉ LÁSCE

Člověk touží vyjít ze zakletí svého já. Rozletí se ke
druhému. Neudrží své já. Chce je někomu ipodarovat,
s někým se o ně rozdělit. Dychtí překonat svou samotu
a opuštěnost. Rád by vylil něco ze své plnosti, ze svého
bohatství.
Ale v této touze je zároveň stajena touha vrátit se
k sobě obohacen o druhého, spojen s druhým 'v jedno,
Jdeme .si k bližním pro to, co cítíme, že nám chybí. Bez
čeho je naše vlastní bohatství mukou a přítěží.
Tak se potácí naše láska mezi rozdáváním sebe a na—
hrazováním druhých. Proto ztroskotává touha po lásce
u mnohých lidí na tom, že druhý nechce, nepotřebuje
právě našeho daru, nebo nemůže nám nic dát.
Jinýrzase nemůže patřiti jen jednomu a nedovede se
spokojiti jenom s jedním. Takový člověk nesmí proto
nikoho spojovati se sebou, protože to by připoutal dru—
hého ke svému neklidu, ke své lidsky neuhasitelné žízní.
Láska touží po splynutí toho nejvnitřnějšího. Chce se
dobrati nitra, duše, kterou miluje, protože, pokud nebu—
de s jedné strany duše dána a s druhé vzata, ukazují se
Všechna spojení jen chvilkovým opojením. Chvilkový
Opar neuspokojí hlubin duše. Odtud pocházejí ona věčná
hledání lásky, tak časté zklamání lásky. Lidé plýtvají,
rozhazují lásku, ale pokud nedají všechno &nedostanou
všechno, nespočinou uspokojeni plným štěstím, kdy.člo
věk už nemá, co by rozdal, &má všechno, po čem dychtil.
Takovou lásku má a dá jediný Bůh. Jen on přijme
5 porozuměním celou lásku. Jen u něho je bezpečně u—
kryta. Bůh jediný .dá to, co dokonale uspokojí a nasytí,
protože dá lásku, která byla schopna nás přijmout za
syny a pozval nás ke společenství svého života.
Nikdo tě tak nev-pustí do svého nitra, do svých tajem
ství, nikdo se s tebou tak bohaté 'a duchovně nespojí
jako Bůh.
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Bůh se 'vtělil a dává nám ke spojení svou osobu ve
velebné Svátosti, svou osobu spojenou s podstatou svého
člověčenství. Můžeme vejíti v důvěrný styk s Bohem
v roztoužené vnitřní modlitbě, ale s jeho srdcem boho
člověka, s jeho duší, s celým jeho nitrem. Blíže a intim
něji tě nemůže nikdo přijmout s tvou touhou lásky. Ni—
kde se také nemůže tvá vlastní láska tak rozžhavit jako
ve spojení s Bohem, jehož možno stále lépe a více, ne
skOnčeně znova a novým způsobem milovati.
_
Jediné Boží láska neochudí, jen ona konečně nás osvo
bodí od nás samých, od strašné tíže nás samých, se kte
rou si nevíme rady, a od které žádné rozdání lásky ne
pomůže. - Braito.

PRACOVNA
PROMENENÍ ZIVOTA V OBET

U všech národů se setkáváš s nějakým druhem oběti.
Obětí chce člověk vyjádřiti, že uznává Boha za Pána
všeho, co má, hlavně svého života. Člověk cítí, že by
měl Bohu dáti celý život. Obětuje něco ze svého života
hlavně něco, co udržuje, podporuje tento život, ale tato
vnější oběť je pouze vyjádření onoho ducha oběti, oběti
vlastní, oběti vnitřní. Bez vnitřní oběti, bez vnitřního
podrobení se Bohu nemá vnější obět Cenu a smyslu. Tvá
obět nebude dokonalá, pokud neučiníš z celého svého
života jedinou obět. To podal Ježíš Kristus. V naprosté
poslušnosti až k smrti obětoval sebe úplně a dokonale
nebeskému Otci. Všechno co měl až k životu.
Jestliže náš celý duchovní život má znamena-t obléká
ní Krista, přetváření se v Krista, a nemůže míti tvůj
duchovní život nižší poslání a menší sny, než aby učinil
i z tebe" jak obětnika tak obět, než abys učinil z celé
ho sVého života jedinou obět nitra i všeho co máš.
Ježíš podal takovou obět jednou. Teď je to tvá obět.
Máš se spojiti v oběti a s obětí nejsvětější, ale máš s ní
spojovati hlavně svůj život. Proto je svátost oltářní tak
důležitá v duchóvním životě, protože se v ní požívá toto“
obětované Tělo Kristovo jako pokrm života, onoho no—
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vého života, života dítěte Božího, dítěte Božího, které
dovede silou tohoto Pokrmu učiniti ze svého živo-tapo
dobně jedinou obět poslušnosti všeho, co jsme a. co má—
me. To je celý tvůj duchovní život snažiti se to v síle
Těla.Páně dáti Bohu všechno a dávat mu to stále dokoa
naleji a radostněji a věrněji. Deus semper major, jak
praví sv. _Ignácv Duch. cvičeních. On je stále více střed
a smysl mého snažení, mého celého duchovního života.
Je to vyjádřeno slovy Spasitelovými: Buď vůle tvá,
slovy, která vyjadřovala celý život Ježíšův. Nepřišel
jsem plniti vůli svou, nýbrž vůli toho, jenž mne poslal.
On, on ve všem, on a jeho vůle stále více a dokonaleji
ve"všem. To je celá dokonalost a celý duchovní život,
celá obět a celé následování Krista. - Braito.
NEŠTESTI PYŠNÝCH

Abych Vámnejzřetelněji ukázal nebezpečí pýchy, mar
nivosti a ješitnosti v duchovním životě, ukáži vám pýchu
s této velmi nebezpečné stránky, které si málokdo v_ší
má. Pyšný člověk je odsouzen k- tomu, že se nakonec
udusí duchovně ve vlastní prázdnotě. Boha nepřipustí,
nikoho jiného velkého většího, bohatšího vedle sebe ne
připustí, aby zasáhl do jeho života, aby něco přijal, aby
se něčemu otevřel. Zije jenom ze sebe, ze své velikosti.
A i kdyby i opravdu byla, vybere. se, vyčerpá .se a na
konec takový člověk mele naprázdno. Lopatka jeho mlý—
nu se sice pohybuje větrem ješitnosti, dělá to na lidi
dojem, někdy i poetický dojem, ale je to venkoncem je
nom fraška, to otáčení sebeprudší větrných lopat.
Také není u nich možný jakýkoliv pokrok. K pokroku
je třeba pokorného uznání nedostatků chyb, mezi. Pyšný
ale člověk je hotový, dokonalý, nemá oč by stál, co by
přijal, kdo by mu co mohl dát.
Proto také neslyší Božího hlasu. I když k němu Bůh.
mluví, i když mu Bůh nabízí- svou důvěrnost, pyšný
člověk tak povykuje svou velikostí, svým já, že není
slyšet v- duši Božího hlasu, hlasu, který mluví tiše a
jemně ); duši a vyžaduje proto hodně pozornosti. Proto
není možný pro pyšného člověka nějaký. vnitřní du—.
chovní, život;, nějaká vnitřní modlitba, protože pyšný
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člověk se zabývá nejraději a převážně sebou, slyší je
mm sebe, rozmlouvá pouze se sebou. Duchovní život je
však přetváření dítěte lidského V dítě Boží, odumírání
starého člověka se vší pýchou jeho, s celou jeho domně
lou velikostí, aby mohl v něm růsti Kristus, synovství
Boží, skrze milost Boha působícího v člověku. —Bra-ito.

TROJÍ DĚLNÍCI NA VINICI

Troji znám druh lidí duchovního života. První „ve
dou“ duchovní život, druzí se oň snaží, třetí jej žijí.
Nejsmutnější figurkou jsou lidé „vedoucí“ duchovní
život. Zvláště, když se k tomu ještě sami nazvou mystiky.
Ved-ouduchovně život, někdy docela racionelně. Mají vše
změněno a odpočítáno, kolik toho musí míti namodleno
a odděláno, vyznají se náramně dobře ve svém nitru.
Posty, almužny a modlitby jsou velmi odborně stří
dány. Tito lidé líbí se sobě samým, pomoci Boží sko
ro nepotřebují. oni „ved-ou“duchovní život. Ovšem, je
jich nitro neví ničeho o Bohu. Neotevrou se jemu, ne
szkají před ním v pokoře své uznané nicoty. Je mezi
nimi a opravdu Božími“ten rozdíl, jaký je mezibásní-kem,
Božím darem obdařeným, jenž dává ze své plnosti, a bá
sníkem, jenž vypocuje ze své suché prázdnoty vytoužené
ubohosti, mající podobu veršů. Také říkají o sobě, nebo
říká se o nich, že „pěstují“ duchovní život. Vyjde to na
totéž.
Druzí .se poctivě snaží o duchovní život. Ale příliš při
tom myslí na sebe, aby oni z toho něco a mnoho měli.
Proto hodně přemítají a rozjímají, ale spíše o sobě a
o tom, jak oni se k Bohu zachovají a jak se jich ty prav
dy týkají. Proto jsou tak- neklidní a roztržití a neurov
naní ve svém duchovním životě. Příliš chápou snahu
o duchovní život jako záležitost skor-ovýlučně svou.
Třetí nemyslí na sebe. Ani na to, aby měli krásné myš
lenky &mnoho krásných myšlenek. Ani nechtějí sami
býti vysoko. Ani se nezastavují V cítění a slastiplném
okoušení Božích účinků v duchovním životě. Nehledají
ani sebe ani nějakého Božího účinku,'nýbrž chtějí jenom
Boha. S ničím, se sebe krásnějším a větším Božím účin—
kem se.nespokojí. Nechtějí nic menšího než Boha. Kaž
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dý jeho dar mu vracejí. Proto se ničím nezdržují. Ani
sebe duchovnější dar je nezdrží. Naopak je „odplavuje
s_sebou jako proud řeky unáší všechno do moře, odpla
vuje je všechno zpět do Boh-a.Proto jsou jenom vněm
zakotvení. Nepěstují, nevedou, nelepí a neskládají. du—
_chovníživot, nýbrž žijí jej, protože žijí jenom v Bohu a
z Boha. Pane, dej nám toho třetího! - Braito.
ODBORNÉ ODKLÍZENÍ SLÁVY

Je velmi poučné chodit často na hřbitov.
Myslil sis, že jsi nepostradatelný. Život jde dál, pospí
chá dál._Točí se dál iibez tebe. Sem přijdou lidé jen na
okamžik. Je tu ticho i od vzpomínek. A sláva se válí
v blátě žluté hlíny. Splihlé stuhy s ulhaným věnováním
povalují se na propadávajících se čerstvých hrobech.
V koutě jednoho hřbitova viděl jsem staré věnce a
stuhy a kytice narovnané do otýpek. Dvacet, třicet otý
pek. Odborně udělaných, pov-říslystažených. Jako otýp
ky klestí a chrastí k pálení. Hrobník má v tom již od
bornou zručnost. A to bylo ke konci zimy! Na podzim má
těch otýpek jistě ještě více připraveno. Uklízí d-ocelaod
borně smetí lidské slávy. Lidé položili věnce &„kyticena
hroby jako poslední daň, nebo výpalné živých mrtvých.
Poslední zbytek moci, lesku a slávy. Několik dní to
ještě zdánlivě hřálo a těšilo aspoň pozůstalé. Pak to bylo
nas-kládáno, stěsnáno & svázáno povřísly. A bude to u
vrženo na oheň a spáleno.
Jestli nemáš u Boha trvalejší položky, bude tvůj ko
nec podobný smetí, které po tobě zůstalo. _ Braito.

ŽEN
V

Z DUCHOVNÍHO ZIVOTA

VAN AC'KEN S. J.: Hysterie. F. Schóningh, Pader
born, 1941, str. 111, 1.50 RM. Cenný příspěvek k pasto—

rálce. U hysterie je nejdůležitější otázkou její rozeznání
a poznání. Poznat, zda jde o skutečně nemocného člově
ka. Autor se zabývá problémem se vší vážností a se
zvláštním zřetelem k pastoraci, neboť téměř každý

kněz .se setká s tímto úkazem. Uvádí hojně odbornic—
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k—ýchdokladů, takže snadno pochopíme podstatu věci,

a pak teprve přistupuje k závěrům, jež mohou mít vel
ký. vliv. na chování a rozhodování kněze při pastoraci
v nemocnici, v kostele, ve zpovědnici a p.
Die friihen Werke des Heiligen Augustinus. B-d.I. Die
Ordnung, Bd. II. Musik. F. Schóningh, Paderborn, 1940..
Právěpřed půl rokem jsme zde referovali o novém ně
meckém překladu Augustínovy knihy 0 řádu. Tehdy
to však bylo dílo samostatně a provázené podrobnou
studií o autoru. Tyto dvě knihy jsou první dva svazky.
ze souborného vydání díla sv. Augustina. Zejména dru
hý svazek je značně obsáhlý (cena 1. sv. 3.60 RM, 2. S-V.
5.80 RM), _neboťV něm je obsažena celá nauka o verši,.

o harmonii, slabikách a hláskách, a to takovým způso—
bem, že žasneme nad velikostí ducha Augustinova, jenž
dovedl takto vyjádřit zákony, jež platí nezměněně do—
dnes.
BOSSCHE: Demain, Phomme. Desclée, Bruges, 1941.
Autor žádá si přetvoření dnešního člověka podle zásad
Kristových a ukazuje jak lze toho docíliti a proč toho
docíliti je třeba.
.CAROLI: Heiligendes Mutteramt. Bonifazius-drucke—
rei, Paderborn, 1940, str. 116, 2.25 RM. Krásná kniha
pro křesťanské matky. Autor mluví o této dříve zapo—
mínané důstojnosti matky, specielně matky křesťanské.
Autor mluví tiše a jímavě, ale přesvědčivě, k duším
matek, -i těch, které se k mateřství připravují. Dobré
je rozdělení mateřské spolupráce ve trojím úřadu církve
učící, posvěcující & vedoucí.
7-CASEL: Das christliche Festmysterium. Bonifazius
druckerei, Paderborn, 1941, str. 230, 5.40 RM. V duchu

pneumatického chápání liturgie psané výklady litur
gických svátků a neděli. Pro každou neděli je tu při
chystána originelní myšlenka. Jen trOchu unavuje ona
exklusivní terminologie Caselova. Velké bohatství no—
vých myšlenek osvěží vděčně meditace, přípravu ke
kázáním & k promluvám, a výklady ústřední liturgic
ké myšlenky té které neděle nebo svátku. Škoda, že
jsou tu pou-zeněkterésvátky vybrány a zpracovány.
Jsou to docela nové pohledy na liturgické meditace.
DILLERSBERGER: Lukas. IV. Bd. Auf dem Wege
nach Jerusalem. O. Můller, Salzburg, 1941, str. 196,
3.40 RM. V této části svého evangelia se sv. Lukáš nej
více odchyluje od ostatních synoptiků. Při jeho výkladu
však postupuje autor plynule a záměrně, jde o přípravu
a cestu Krista Pána do Jerusalema. A tu sleduje Dillers
berger zároveň cestu nás lidí do Jerusalema nebeského,
jimž nám kyne věčnost. Číst výklad Dillersbergrův je
opravdovým duchovním požitkem. '
DOLEZICH: Wir griissen das Leben. F. Rauch, Inns
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bruck, 1939, 2.40 RM. Šest Sešitů výchovy *.pro.mladé

dívky, nebo lépe sebevýchovy. Snaží se o prohloubení
myšlení mladých povrchních lidí, o vážnější chápání
života. Při tom však nezapomíná také na zábavu a ve—
selost a zabývá se i věcmi zcela praktického rázu, takže
může dilo býti užitečné po mnoha stránkách.
EHRHARDT: Niederdeutsche Madonem Ellermann,
Hamburg, 1941. Nesmírně vděčni jsme nakladatelstVí
za vydání tohoto díla, vzácné sbírky Dolnoněmeoké
gotické madony, plné krásy, které německé umění do—
vedlo odsátí životu. Madony jsou opravdu bo-žskypro
svícené, svatou boží blízkostí posvěcené. Fotografie
jsou bezvadné a vědecký doprovod odborně jedinečný.
Tolik líbeznosti, něhy, vroucnosti, zbožnosti a dobroty
se na vás dívá z těchto madon jako doklad prastaré
Viry a jistoty o dobrotě té, která sluje Matkou Boží a
proto matkou všech, kteří jsou Boží.
FATTINGER: Predigt des Lebens. F. Rauch, Inns
bruck, 1940, str. 472, 7.20 RM. I když je kniha určena

předně pro kazatele a katechety, najde V ní každý čte
nář hodně poučení, osvětlení a patřičné zdůraznění nej- .
důležitějších Věcí katolické Věrouky a mravouky. Je to
důkladné a praktické zpracování látky z katechismu,
doložené četnými příklady, jež sahají i do přítomnosti.
FREUENDORFER J.: Lebenswerte aus dem Neuen
Testament. Vortráge. Wůrzburg, Echter-Verlag, 1940,
str. 120.Autor uveřejňuje své čtyři obsáhlejší přednášky
biblické. Zachycuje V nich hlavní linii novozákonní
theologie. _Jsou zdařilou ukázkou, jak možno vhodné a
.poučlivěmluvit o základních theologických věcech no
vozákonních knih V každé, i dnešní době. A třeba to či—

nit,
neb jejich cena pro život křesťanský je Stejně velká
V každé době.
GIERLICH A. M. O. P.: Der Lichtgedanke in den
Psalmen. Eine terminologisch-exegetisChe Studie (Frei
burger theol. Studien, Heft 56) Herder, Freiburg, 1940.
XVII-206 str., 4.50 RM. Z bohatství přírody, jež V nábo
ženské literatuře poskytuje tolik obrazů a symbolů pro
pravdy a přikázání Boží, světlo patří k nejužívanější
mu V bibli. Je to přirozené, máme-li na myslí, že Písmo
sv. bylo napsáno v krajích, V nichž světlo zdá se být
působivější a takřka tvoří krásu oněch krajů. Spisova
telé bibličtí hojně použili tohoto daru přírody, aby obra
zy z něho vzatými osvětlili náboženské pravdy a nábo
ženský život. A. Gierlich ve své doktorské prác-i zabývá
se jen žalmy, V nichž se zvláště ičasto užívá světla jako
symbolu pro život tělesný, mravní a nadpřirozený. Autor
to Vše probírá, a sice úplně, totiž zabývá se nejen—Vlast
ními Výrazy pro světlo, ale i Všemi s ním spřízněnými
a- souvisejícími, neopomíjeje ani těch, které mohou věc
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osvětlit e contrario, totiž stín, který je obrazem smrti,
jako světlo je obrazem života. Každému výrazu Věnuje
zvláštní pozornost, uváděje zároveň místa, kde se ho
užívá a v jakém smyslu. V této úplnosti pojednání je
přednost tohoto díla, které takto velmi přispívá k lepší
mu pochopení známých míst ze žaltáře. Dílo se dělí ve
dvě části, z nichž první obsahuje pojednání o jednotli—
vých výrazech, týkajících se světla, a výrazů jemu pří
buzných, druhá pak odhaluje jejich obsah .asmysl v jed
notlivý-ch. žalmech.

GERSTNER: Unsterbliche Botschaft. 2 Teile, Bonifa
ziusdruckerei, Paderborn, 1941, stran 185 a 154, cena
3.50 RM. Rozjímání na celý církevní rok podle perikop

epištol a evangelií. Nepěstuje tu autor lacinou aktuál
nost. Význam jeho díla záleží v tom, že dovede z textů
vyčerpat, co právě doba potřebuje a co jí“ křesťanství
může dáti. Kazatel najde v knize dobrou pomůcku.
MOLLER-RAMGE: E. W. Hengstenberg. Bibelbund
verlag, Amberg, 1939. Nadšeně studie žáků exegety
Hengstenberga, oceňující jeho význam pro současný
protestantismus. _
HILLIGER: Jeanne D'Arc. Koehler et Amelang, Leip
zig. Velkolepým rytmem plyne před zraky život, dra—
matický život Johanky z Arcu. Autor nepřidal učený
aparát ke knize, ale kniha je rozhodně stavěna na vě—
deckém podkladě. Hlavně dobře vystihl duchovní posta
v-u poslání a smysl Johanky. Očišťuje tuto postavu od
nánosu pomluv, třebaže nechce v ní také viděti světici.
Ukazuje ale přece její duchovní a náboženskou velikost,
která ji nadchla k tak velkým činům.
HOLZNER: Der Vólkerapostel Paulus. Schnell & Stei
ner, Munchen, 1940, str. 80, 2.20 RM. Holzner nepodává
„zde přímo jen životopis sva-tého Pavla. Jde mu hlavně
o vystižení jeho významu pro dnešní duchovní svět, jak
se jeho postava vytvářela mezi trojím duchovním prou
děním, totiž Jerusalémem, Athenami a Římem, jak jeho
myšlenka, zachovaná ve velkém odkazu literárním, je
stále živá až dodnes; poněvadž je to myšlenka Boží.Kníž
ka je doplněna četnými reprodukcemi uměleckých děl,
znázorňují-cích apoštola národů, a to hlavně z dob prv—
ního křesťanství a středověku. .
CHRISTOPH: Der Gott des Lebens. Bonifaziusdrucke
rei, Paderborn,

1940, str. 130, 2.80 RM. Křesťanství v ži—

votě, v plném dnešním moderním životě. Tak o něm píše
laik, který prošel “otázkami dneška a odpověděl si na
ně s Kristem. Rozděluje se o své poznatky a chce jimi
pomoci druhým .dívati se kladně a plodně na život.křes
ťanským prismatem.

.KALT ED.: Werkbuch des Bibel'. I. Ban-d, Das Alte
Testament. Herder, Freiburg im Br., r. 1941,str. 583 s 86
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obrázky, cena 9.80 RM. Kniha obsahuje množství nábo
ženského poučení uspořádaného podle dějin spásy, jak
je podávají knihy Písma sv. Celé tyto dějiny jsou stavě
ny na dobrých a spolehlivých výsledcích biblické vědy..
Podávají aspoň to důležitější, co má mít Objasněno
vzdělaný katolík. Ty dějiny jsou však jen kostra. Zi
votní v knize jsou theo-logické pravdy o Bohu, člověku
a hlavně o plánu Božího vykoupení v Písmě sv. obsaže
né. Autor má při tom stále na mysli, co by si měl čtenář
vzíti z_přečtené části bible pro své další náboženské—

poučení. Proto důležitější texty bible více vysvětluje,
ukazuje na pravdy v něm obsažené „a vyvádí z toho
důsledky pro křesťanský život, drže se při tom tradič—
ního výkladu na základě učení sv. Otců. Je to tedy učení
bible pro život. A takto velmi dobře poslouží pro biblic—
kou katechesi .a těm, kteří mají za úkol, jakýmkoliv
způsobem objasňovat biblické dějiny. A je také velmi
vhodnou četbou v nábožensky vyspělejších rodinách.
KOPP CLEMENS DR.: Grabungen und Forschungen
im Heiligen Land 1867/1938,-s227 fotografiemi a jednou
mapou; text .se 176 str., J. B. Bachen Kóln. Je to 21-23
sešit des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande. Autor
pojednává o vykopávkách, kona-nýchna starých místech

v Předjordánsku. Jejich obraz podává v historickém
rámci. Nejprve uvádí do práce různých archeologických

společností a jednotlivců v Palestině, jež započala v po—
lovici minulého století a jaksi dovršila v posledním de—
setiletí, kdy byla přerušována vnějšími okolnostmi.

Seznamuje pak s pracemi na jednotlivých starých mís
tech, totiž na tellech, pak na židovských synagogách a
na konec na památných místech křesťanských. Autor tu
seznamuje s pracovníky na vykopávkách těchto jednot
livých míst a potom popisuje výsledky jejich prací. Je
to spolehlivé dílo v tom oboru, což lze poznat i z toho, že
autor shromáždil pro ně materiál v Palestině samé, kam
jej za tím účelem vyslala Górres-Geselschaft. Měl tam
příležitost jednak sám vykopávky shlédnouti, jednak
přijíti do styku s různými společnostmi ia školami pa
lestinskou archeologií se zabývajícími a konečně míti
přístup k literatuře. I to, že ke konečné úpravě díla
přispělo několik známých osobností v biblistice a částeč
ně v archeologii palestinské, dodává dílu ráz vážné a
spolehlivé práce.
KARRER: Freiheit des christlichen Menschen. Benzi—
ger, Einsiedeln, 1941, str. 136, Fr 4, 5. Karrer dovede po
dati věc neobyčejně srozumitelně a jasně, aniž při tom
utrpí hloubka jeho myšlenky. Jeho nové dílko o pojmu —
křesťanské svobody jako skutečné jediné svobody je
toho novým důkazem. Svoboda v Kristu není jen osvo—
bozením od něčeho, nýbrž osvobozuje nás zejména kně—
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čemu: osvobozuje nás k novému životu v duchu synov—
ství Božího, V duchu lásky. Nejvyššího dokonáni nachází
svoboda v lásce. To jest ústřední myšlenka celého díla,
jež dává zvláště silný výraz v kap. 9. _apak 12.,poslední,
kde pojednává o nejvyšším stupni křesťanské svobody,
jenž jest v lásce.
KRUGER: Gláubiges Beten. Bonifaziusd'ruckerei, Pa
derborn, 1940,str. 165, 3.60 RM. Skvěle vypravena kníž
ka velké hod-noty. Předchází krátký souhrn a popis Vý

chodních církví. Druhý díl pak podává nejkrásnější
modlitby k nejrůznějším příležitostem z východní li—
turgie. Jsou _tomodlitby krásné, hluboké a i západní
křesťan v nich najde dobrou živinu své zbožnosti.
LERCHER: Ewige Heimat. F. Rauch, Innsbruck, 1939,
str. 152, 2.30 RM. Úvahy o posledních věcech člověka. a
o věčnosti. Zejména důkladně je tu propracována nauka
o křesťanské naději. Svým hlubokým podáním je kniha
určena předně pro kněze, kazatele a vzdělané laiky.
LOTTIN: Considération sur l'état et la vie bénédicti
ne, Desclée, B-ruges, 1941, str. 100, cena 10 fr. belg.

Ovoce dlouholetých konferencí pro benediktiny 0 .pod
statě, duchu a poslání řádu benediktinského. Jsou to
úvahy vycházející z důkladné znalosti jak theorie o ře
holním životě ve Všech jeho obdobách, tak všeho toho,
co Církev tomuto stavu dává a co od něho čeká.
PAPICA: Povolání sv. Odona. Vydal Řezníček, Stolín
u Červeného Kostelce. Krásný čin. Známý továrník
textilní vydal životopis svého patrona. Je to jeho dar a
služba .spoluvěřícím,aby poznali opět o jednoho nezná
mého světce více. Krásné obrázky Stritzkové doplňují
svěží Papicův styl.
PLACHTE: Die Wiederentdeckung der Kirche. Van
denhoeck et Rupprecht, Góttingen, 1941,str. 160. I u e
vangelických křesťanů ukazuje se akutní otázka Církve,
její podstaty a jejího prožití a všeho toho, co Církev
s sebou nese v učení, řízení a postoji ke světu. Auto-r
vychází se stanoviska dnešních lidí k Církvi a hledí
i v tom najíti ducha pravé podstaty Církve. My s tím
jistě nesouhlasíme, ale zajímavý jest rozhodně tento
pokus o uchopení Církve dnešním člověkem. Plachte
hledá aspoň Církev ve společenství lid-ském.
RAHNER: Hórer des Wortes. Kósel-Pustet, Můnchen,
1940,str. 229, 4.90 RM. Myšlení Rahnerovo jde vlastními
cestami pevně za vytčeným cílem. Již v dřívějších spi
sech se ukázal jako silný myslitel, obeznalý s nejnověj—
šími názory a problémy. Cílem této skvělé knihy je
důkaz, že filosofie náboženství vždy musí být „funda
mentálně—theologickou anthropologií, jejíž posledním
slovem jest imperativ: na Boží slovo poslechnout.“ Tím
závažnější jsou jeho slova, že tu zpracovává celou no—
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vější filosofii náboženství, ja-k německou tak francouz—
skou.
ROCHOLL: Die persona-le Wiirde der Frau.- Bonifa—
zius—Druckerei, Paderborn,

1940, str. 80, 2.10 RM. Ro—

choll je šťastný objevitel prastarých zdrojů křesťanské—
ho života v mysteriích. Dovedl najíti hluboká slova,
hesla a úkoly i pro ženu v křesťanství. Chce ukázati
bohatství pro ženu právě v tom, co má svého bohatství,
které i křesťanství respektuje a právě rozmnožuje &
posvěcuje.
ROSENMEYER: Konvertiten Katechismus. Bonifa
zius-Druckerei, Paderborn, 1933,str. 180,3 RM. Rozhod
ně dobrá je tato příručka vyučování konvertitů. Dobře
také uvádí do jejich psychologie, učí je chápat, ' učí
s nimi zacházet a svaté pravdy podávat tak, aby zachy
tily.
RUDLOFF: Malá Věrouka.pro laiky. Praha, Vyšehrad,
1941, str. 282, cena 39 K. Nikdo- nepochybuje o užiteč
nosti stručné věrouky pro laiky. Rodloffova knížka, kte
ré .se dostalo ve světě značného přijetí - je přeložena
do více jazyků - je dokladem této potřeby. Každá “struč
nost má ovšem také své nevýhody: mnohé věci zůstanou
kusé, na jiné se Vůbec nedostane. Stručnost má však
také své výhody: rychle poučuje a dává vzniknouti tou
ze po větším a hlubším poučení. Rudloffova Věrouka
přinese jistě mnoho užitku duším. - Nevím, proč neza
choval autor tradiční rozdělení látky. Po úvodu jedná
o nejsv. Trojici Všeobecně, o Duchu sv. a o Církvi mluví
teprve před pojednáním o svátostech.
SCHLEMMER: Die Technik und das Evangelium.
Klotz, Leipzig, 1941, str. 30. Mnoho pravdivých slov
o technice o její povinnosti sloužiti v kulturní pospoli—
tosti Kristu a tím i lidskému a národnímu společenství.
Docela nové a zajímavé postřehy.
SPÁČIL BOH. T. J.: ,Psallite regi nostro. Rozjímání
na žalmy pro kněze. Velehrad, nakladat. dobré knihy
V Olomouci, 1941,str. 376. Tento první svazek obsahuje
žalmy 1—50.Autor má na mysli hlavně čtenáře z řad
kněžských, jimž je modlitba žalmů denním chlebem.
Třeba ovšem žalrnům dobře rozumět, nemá-li se jejich
denní odříkávání státi nezáživným pro vnitřní život.
Autorovou snahou proto jest učinit žalm nejprve sro
zumitelným. Činí to jednak tím, že do latinského textu
Vkládá do závorek někdy jasnější slova, jindy zase
pravděpodobněji správnější. V knize se neuvádí, proč
některý text v závorce uvedený je správnější, autorovi
o to také nejde pouštět se do vědeckých výkladů, nýbrž
jde mu o porozumění žalmu. Proto přidává za každým
žalmem poznámky k věcnému porozumění .apotom delší
úvahu na jednotlivé verše, usměrněnou pro život kněze.
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Ten najde V těchto bohatých úvahách mnoho poučeni
a povzbuzení pro svůj život a zároveň jsou mu ukázkou
a pobídkou, aby sám se učil uvažovat o žalmech a čer
pal z nich osobní poučení.

THLBON: Destin de l'homme. DeSclée, Bruges, 1941,
str. 80, cena 7.50ir. belg. Sedlák, “který se desítiletí pro
pracovával k filosofii. Jeho pohledy na věci, skutečnosti,
příčiny, souvislosti hodnot a věci jsou zdravé, hluboké
a neobyčejně seřazené. Je to dílo rozhodně pozoruhodné.
Thibonovy studie jsou dnes otiskovány v odborných fi—
losofických revuích.
VANDENABELLE: Le divin semeur. Desclée, Bruges,
1941, str. 216, _cena 12 fr. belg. Autor uvádí do četby
evangelií, když ukazuje, jaký užitek pro denní duchovní
život možno čerpati z knihy. Jsou. to krátké homilie
plné duchaplných, ale ne duchaplnických myšlenek.
Kniha prokáže dobré služby .kazatelům hlavně potřebu—
jícím nové myšlenky ke stále se opakujícím kázáním
nedělním.

—

WEI'SSENBACHER: Gottes Wort am rechten Ort. .F.
Rauch, Innsbruck, 1939, str. 320, 4.90 RM. Kázání na
témata z evangelia, doložená však nesčetnými příklady
.zdenního života. J ejich zaměření je do současnosti, aby
v nich právě dnešní člověknalezl cestu z dnešního zmat
ku duchovního. Při tom je nenápadně stavěna proti mo
derním názorům nauka náboženství katolického, sezna
muje tu s jeho morálkou a dogmaty, aniž tím látka
jednotlivých promluv je příliš zatěžována.
Z RÚZNÝCH POLÍ

ČEP: Tvář pod pavučinou. Praha, Vyšehrad, 1941,str.
208,cena 33 K, váz. 45 K. Nová kniha jednoho z předsta
vitelů naší umělecké prózy. Kniha povídek, v nichž je.
Čep nedostižným mistrem. Jsou to zcela obyčejné děje
lidského života, které básník podává, ale způsob podání
a_vidění až za hranice smyslového, řekl bych k samé

podstatě těchto dějů, je základní vlastnost Čepových
povídek, které uchvacují jak svou prostotou, tak pro
nikáním do hloubky osob a věcí.
ČEP: Zeměžluč. Povídky. III. vydání. Praha, Vyše
hrad, 1941, cena 33 K, váz. 45 K. S velkým potěšením

vítáme nové vydání drobných próz Čepových, rozmno
žených o dvě povídky, jinak nedostupné, totiž Dvojí
domov a Vigilie. Láska k domovu, k rodné půdě, láska
k venkovu, která je tak příznačná Cepově tvůrčí síle,
se projevuje už,v těchto pracích, jež jsou z jeho prvotin.
Krásná obálka od Strizko'vé vyjadřuje velmi výrazně
veškeru vnitřní krásu Čepovy tvorby, zvláště jeho zaní
cení pro venkov.
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DEML: Mohyla. Praha, Vyšehrad, 1941,str. 250,cena 48,
váz. 60 K. Jsou to vlastně tři sam-ostatné celky, obsahem
související. Pozdrav z-Tasova, Mohyla a Te'pna. Všechny
tři se vztahují k rodnému kraji básníkovu, v němž bás
nik čte slova, jež tam vložil Bůh. Je to rodová kronika,
psaná básníkem, milujícím každý kout, každou mez,
vše, co ho upomíná na dny dětství, vše, co mu vypravuje
o jeho předcích. Kniha je doplněna obrazovými přílo—

hami a kresbou J. Bílka. Přátelé básníkovi sáhnou s ra
dostí po tomto novém vydání Demlových prací.
Erbovní knížka na rok 1941._Redakcídra Lifky a arch.
Storma vydal Vyšehrad v Praze, 1941,cena 60 K. S ra
dostí konstatujeme zájem, jaký vyvolaly v posledních
letech erbovní knížky, v nichž jsou ukládány výsledky
badatelské práce v oboru heraldiky. Letos "obsahuje er—
bovní knížka pozoruhodné články o “strážcíchmoravské
ho znaku, o znaku T. J., 0 heraldické kresbě, o symbo
lickém významu erbů a článek -o znaku Juli-a Zeyera.
Každý článek je doprovázen příslušnými kresbami.
, FRINTA: Květiny z české zahrádky. [Přírodopisné ma—
ltován-ky. 16 stran velkého formátu na tuhém papíře,
cena 15 K. Vydal Vyšehrad v Praze. Dětem učiní ra
dost a naučí je poznávat květiny, učitelům kreslení po
slouží ve škole.
HARTMANN: Richelieu. Eine psychologische Studie.
Junker u. Důnnhaupt, Berlin, 1940,str. 57, 2.70 RM. Dů
kladná studie o francouzském kardinálu a politikovi,
„který dal svému století ráz svého ducha.“ Pro-birá tu
podrobně jeho poměr k politice, vojsku, vědě, Církvi a
náboženství, k národu & p. a zakončuje tím, že určuje
jeho charakter a zařazuje jej do „typové -skupiny“.
KAŠPAR FRANTIŠEK: Tam tichou nad Lužnicí.
Básně. Družina literární a umělecká, Olomouc, 1941,str.
66. Reflexe denního života básníka-kněze, tak jak pro
žívá v krásném kraji západočeském. Mohli bychom 'je
nazvat přímo básníkovým deníkem.
OLIVA: Šťastné dítě. V. Kotrba, Praha, 1940, 15 K.
Dilko o výchově, jehož základnou jsou zásady nábožen—
ské. Je věnováno matkám, které mají být na tomto poli
hlavními činitelkami. Je to jejich první povinnost, vý—

chova miláčka, který je pro matku nejcennějším darem
nebes. Jsou tu shrnuty cenné pokyny vše-dnía samozřej
mé vedle případů jemnějších odstínů, zasluhující—ch
zejména pedagogické péče, ale které v běžném životě
přehlédneme: mají být matce ukazatelem a posilou,
je-li na rozpacích. Nezapomíná ovšem ani zde na půso—
bení milosti Boží, o kterou má matka prosit za sebe i za
dítko, a jež ji musí být hlavní oporou.
RITTER-ELSASS: Martin Schongauer. Laumann,
Důlmen, 1940, str. 462. Román elsaské spisovatelky za
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chycuje s velkým uměním vypravovatelským na histo
rickém poza-dídruhé poloviny patnáctého století pohnu—
té osudy umělcova života. Její podání psychologie jed
notlivých postav,. zejména ústředního hrdiny, svědčí
o hlubokém proniknutí celým jeho uměleckým odkazem
malířským i událostmi životními, jež .se tu seskupují
v tragický osud duše prahnoucí, hledající celým svým
životem a dílem věčnou Pravdu.
Přátelství básníka a malířky. Vzájemná korespon

dence J. Zeyera a Zd. Braunerové. V Ed. České leto—
pisy vydal Vyšehrad, Praha, 1941, str. 252, cena 56 K.
Není jistě naší věcí uvažovat zde, zda "je vhodné vydá

vat korespondenci našich velkých lidí a takto odhalovat
nejtajnější záhy-by jejich duše. Zkušenosti .s Boženou
Němcovou dávají za pravdu těm, kdo se stavějí negativ
ně k podobným počinům. Případ J. Zeyera a Zd. Brau
nerové je ovšem mnohem jiný. Přátelství těchto dvou
umělců je přátelství krásné, přátelství dvou lidí, kteří
si rozuměli, kteří se podporovali na své umělecké cestě,
kteří se těšili navzájem a dávali jeden druhému, jak do—
vede dávat jen přátelství čisté a nezištně. Knih-a bude
jistě nejen pramenem pro literární-ho historika, nýbrž
i pro psychologa.
RYNES: Blahoslavená Amabilia. Šumavan, Klatovy,
1941. Ve zvláštnímotis-ku z časopisu Šumavan podává
V. Ryneš drobnou historickou studii o tom, zda 'bl. Ama
bilia, více méně neznámá česká světice 14. století, náleží
historic-ky do století Přemyslovců a do konce do jejich
rodu, či zda .s nimi nemá nic společného sp-ad-ajícdobově
do století 14.Ukazuje jaSně, že první možnost je pouhou
smyšlenkou nebo mylnou kombinací kronikáře Hájka
z Libočan a že ve skutečnosti její postava náleží století
čtrnáctému. Věc sama by si zasloužila větší pozornosti
historiků, jistě by dnes nezůstala jejich slova bezozvěny.
O. SPENCER: Gefangen. F. Rauch, Innsbruck, 1939,
str. 148, RM 2.30. Líčení vlastních zážitků ze španělské
ho boje o svobodu. Spencerová nesnaží se vůbec o něja—
kou sensa-čnost.a právě proto její dílko je svým věrným
líčením působivé.

_

Sbírka Poklady národního umění přinesla další sva
zečky: XXIII—XXIV.: Z. Kotíková: Katedrála sv. Víta.
Textu 12 str., 12 fotogr. příloh. cena 10 K. - R. Rouček:
Křivoklád, 16 stran, 12 ilustrací. Cena 9 K. - J. Sokolo
vá, Strahov. XXVI. svazek 16 stran, 12 příloh, cena 9 K.
- R. Rouček: Pomník sv. Václava. XXVII. svazek. 16
stran, 12 příloh na křídě. Cena 7.50 K. - Doporučujeme

široké veřejnosti tyto svazečky, jež informují velmi dob
ře o nejkrásnějších náboženských i světských památ-'
kách našeho národ-a.
Sbírka Pro život. Články .a profily. Praha, Vyšehrad.
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Vyšly další svazky: XXI.: Dr. O. Albrecht. Cesty národ—
ního hospodářství. Pro první informaci velmi dobrá přie
ručka, která svou stručnosti řekne mnoho. XXII.: K.
Šourek: Co s památkami. 4 přílohy na křídě. Dobré po—
střehy a rady pro památkařskou péči o umělecká díla
národní i církevní. - XXIV.: L. Peřich: Cechy předhu
sitské. Stručná historie nejslavnější doby českých dějin,
zvláště kulturnich, v době Karla IV.—XXV.:B. Benetka:
Jesuité a. český národ. Benetka dovede říci na 32.stra
nách mnoho o tom, co znamenali jesuité pro náboženský
a kulturní život našeho národa. Měli by číst zvláště naši
učitelé! - V. Renč: Julius Zeyer. Poznámky k jubileu.
Jen básnik dovede pochopit básníka a jen básnik dove
de říci to pravé o básníku. Renčova studie je opravdu na
místě. - J ednotlivé svazečky jsou po 3.60K.
TREBIZSKÝ: Z končin pětilisté růže. Edice Kytice,
Smidt, Praha 1941.Sličné vydání Třebízského drobnosti.
Třebízský ještě nevyšel bibliofilsky a tato bibliofilie je
dobře volená i udělaná.
VIESEROVA: Zpěváček. Druhé vydání. Praha, Vyše
hrad, 1=94l,str. 266, cena 33 K, váz. 45 K. Jsou knihy,

které nestojí za to, aby byly vydávány po druhé; a jsou
knihy, které musejí být vydávány stále, protože jejich
krása a jejich vnitřní hodnota je toho druhu, že musí
být stále viděna a oceňována. Takovou je kniha Zpěvá—
ček, jejíž chválu jsme tu již jednou přinesli a jej'ížchvá—
lu musime opakovat, protože ještě mnoho těch, kdo ji
nezakusili. Těm pak doporučujeme, aby si Zpěvačka
přečtli. Je to jemná poesie hocha, je to život jeho dětské
a chlapecké duše, je to kniha, jakých je málo ve světové
literatuře, kniha zcela odlišná od jiných, kniha, která
volá a bude stále volat po čtenářích.
WAGGERL: Rok Páně. III. vydání. Praha, Vyšehrad,
str. 192,cena 32 K, váz. 43 K. - Pestrý život jednoho roku.
na vesnici V“Alpách, rok plný radosti, štěstí horalů, to
je krátce obsah knížky. Je to kniha, která má věru málo
podobných. Krásný optimismus, který vítězí nad veške
rou bolestí, nad trampotami přítomného života, dodává
knize čehosi nesmírně hřejivého a poutavého; Je to snad
tento rys knihy, který ji získává stále nové čtenáře, jak
svědčí třetí vydání v nedlouhé době.
WALDE: Die andere Maria. Korn-Verlag, Breslau,
1941, str. 480, 8.50 RM. Román dobrého podstatného ra
žení, dobírající se psychologie dvou povahově různých"
dívek, které se vzájemně přitahují a doplňují. Napětí
mezi mužem a ženou končí u Marie duchovní osamo
cenosti, která ji ale nezdeptává, nýbrž probouzí k nové
mu úkolu životnímu: sloužiti nemocným a patřiti všem
potřebným, když její duch nemůže se pro žádného. je“
dince rozhodnout.
384

socníků pro své apoštolské dílo. Přijďte mezi nás, po
ilněte naše řady.
Rodičům studentů a studentek. Po Čechách i na Mo
avě se koná řada kursů duchovních cvičení pro stu
entstvo. Pošlete své děti, aby načerpaly v duchovních
vičeních světla a síly pro čisté a snaživé mládí.
Dogmatika pro laiky dokončena..Šestým svazkem do
;ončilP. Dacík, spoluredaktor naší revue, svou dogma
Lkupro laiky. Jest to veliké obohacení naší duchovní li
aratury, která postrádala tak svěží a při tom hluboce a
dborně psané dogmatiky. Díl-o je dosti podrobné, tře
aže se vystříhalo odbornických polemik. Je to ze zá
kladníchknih, která by měla býti v každé knihovně du
hovně sečtělého a vzdělaného katolíka, jakož i v kní
ovně toho, kdo se chce z původních pramenů poučiti
tom, co je katolictví, co vyznává a co káže.
Další svazek sebraných spisů sv. Jana od Kříže vy
hází: Právě vychází druhý svazek sebraných spisů sv.
ana od Kříže. Upozorňujeme všechny, kteří si koupili
rvní svazek, aby si 'pospíšili se zakoupením svazku dru
ého, který bude značně lacinější.
První historická studie 0 hl. Zdislavě. Naše slavná
arciářka bl. Zdislava Berkovna byla nám celkem málo
náma. Všechny české světice a blahoslavené byly před
iětem živé úcty, jen tato světice, matka a paní hradní,
říklad křesťanského života uprostřed rušného světa,
yl nám neznámý. Ale právě její příklad světice v plném
ěhu veřejného života jest příkladem neobyčejně cen
ým a křesťansky výmluvným. Jsme šťastni, že právě
akový historik jako je doc. Zdeněk Kalista se ujal této
r'áce a podal nám tuto světici a krajanku naši tak Vý
tižně,pravdivě. Obě knihy expedujeme ihned, ale hlav
ě po prázdninách.
Druhé vydání Piny-ho Odevzdanosti do vůle Boží. Ne
byčejně brzo se rozebralo prvé vydání knihy o čisté
ísce k Bohu P. Piny-ho, jenž ve formě duchovních cvi
ení probral celý duchovní život s hlediska naprosté ode
zdanosti do vůle Boží, jakožto cesty a metody nejjistěj
i, jak jíti rychle a klidně v duchovním životě dopředu.
Doporučujiknihu jako knihu dobré solidní duchovní
etby, jako knihu posilující v duchovních zápasech. Tato

kniha naučí vyssát olej třeba i z tvrdé skály lidské sla
bosti, opuštěnosti duchovní._
Příští číslo vyjde až v září, protože nastávají prázdni—
ny. Pro-to nereklamujte!
H. P. Je jistě k úsměvu i k pláči případ mladého člo—
víčka, který se pokládá 'za strážce pravověrnosti. Je
směšné čísti jen s úmyslem najíti nějakou chybu. Ta—
kový člověk je krutě nešťastný, když nenajde, nad čím
by se mohl pohorši—ti.Stále čenichá, co by mohl na—

padnouti, strhatí. Když ovšem píše sám, je to tak jalové
a skřípe to na všechny strany, že měl věru nejprve si
sednouti a něco si prostudovati, ovšem ne zase, aby na
šel, jak je vše špatné, nýbrž aby poznal, že dohromady
nic neví a moc se ještě musí učiti.
Shromáždění akademické sekce III. řádu v Brně bu—
de dne 15. června o půl 10. hod. dopoledne. O půl 10. hod.

slouží P. Braito mši sv. 5 promluvou. Po ní pak shro
máždění III. řádu s visítací' provinčního ředitele III. řá
du P. dr. Dacíka. Prosíme; aby se všichni členové sú
častnili tohoto slavnostního shromáždění.
Mši sv. za naši duchovní rodinu slouží P. Braito dne
15.června. Spojte se s námi v ten .denv modlitbách. Spo
lubratry kněze prosím buď o mši svatou nebo o vzpo
mínku při mši svaté za naši rodinu.
XII. Prázdninový vzdělávací kurs katolického učitel
stva v,Třebíči se koná letos v první polovici srpna. Pro
gram obsahuj-e: I. Náboženský život. II. Literatura. III.
Kultura zpěvů chrámových a světských. IV. V pedago
gickém praktiku bude vzat zřetel k četbě mládeže. V.
Exkurse seznámí s nejpamátnějšími místy v okolí. Kurs
jest čtrnáctidenní, podléhá schválení Mšano a přísluš
ných úřadů. Z přednášejících uvádíme Alberta Vysko
čila, Zahradníčka, Čepa, prof. J. Šoupala, prof. Miloše
Dvořáka, Urbánek, Fr. Vitek, Em. Vej-vodová, J. Ja
nouch & j. Náboženský život vedou P. Alf. Daňha, dr.
Závadský, dr. Braito, P. Vítek &j. 0 ubytování-a stra
vování jest postaráno; kursovné s celým zaopatřením
i exkursemi' 600K. Přihlášky pošlete včas, nejpozději do
15. července J. Kunckovi, Kojetín—Popůvky. Tam žá
dejte také informace.
Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomouci. Za rčdakci odpovídá
Fr. Macura v Olomouci. Tisknou Lidové závody Mořské . naklada
telské. spol. s r. o. v Olomouci Novinové sazba“ ovolm ředitelntvim
onoumugo-w.
.
pošt . telm. " Brně 8. III. 1902?č.
P aci . dohlédne! úřad
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hOVORnA
N a š o č a.s o pis :? Výhledy, Filosofická revue, Vítě
zové &Růže dominikánská nevychází. Místo Výhledů
přidáváme jeden tiskový arch k Hlubině. Pro ty, kteří
odbírali Hlubinu i Výhledy, necháváme Hlublnu bez
příplatku. Ostatní prosíme o příplatek 4.- K.

R. B.: Krásné a vznešené nevylučuje praktické; Tak
někdo jede na sv. exercicie a na zpáteční cestě objeví
na trhu cibuli, drahně želanou. I nakoupí si jí plnou
náruč? Usmíval jSem se na to dobrácký. Věděl jsem, že
taková opatrnost a pozornost může zase v duchovním
„ohleduse také řádně uplatnití. Bohatou kořistí pozorné
a opatrně každé slůvko zachycující duše.
„Zízeň“. Myslíte, že byste měla klidně po Bohu jen
toužiti, že vaše žhavá touha je něco nezdravého? Pro co
jsme netrpěli, po čem jsme bolestně, nežíznili, to si má
lokdy pevně držíme, do toho nenoříme lačně své rty.
Bůh je takové. dobro, které si zasluhuje, abychom po
něm dychtili celou svou bytostí. Tak velký, že jenom
velká žízeň jaksi patřičně vyhloubí pro něho duši.
L. M.: Lidé jako myšlenky a šaty přicházejí do módy
a vycházejí z módy. Obratná reklama, trochu agitace
a nová hvězda je objevena. Pozáří si, třeba nad obzo—
rem několika šťastných'a s málem spokojených duši
ček, aby ustoupila brzo jiným hvězdičkám. Zda a co po
tom po nich zůstane, je hodnotou, ne jejich okamžité
zazáření. Podívej “sena listí ve větru. Každým větrem
chvějí se jinou barvou a jinak-šelestí. Nebuď jako listí
ve větru. Buď dobrým kořenem tkvícím pevně v zdra
vé půdě.
„Cest“ I od toho se musíte nakonec osvoboditi, co
lidé o vás říkají, a státi jen ve své vnitřní pravdivosti
před Bohem a před sebou. Pak tě chvála nevznese.

ZÁSADY
MODLEME SE VE SPOJENÍ

S JEŽÍŠEM KRISTEM
Kéž rozšíříCírkev, ómůj Pane Ježíši, couzavíráš
sám v sobě! Kéž vyjádří navenek onu posvátnou
zbožnost, kterou chováš ve skrytu svého srdce
k svému Otci, v nebi i na oltářích! Jaké nebe,
jaká hudba, jaký soulad na těchto svatý-ch mís
tech! Víra mi dá slyšeti skrze tyt—osvatostánky
podivuhodné hymny, jež podává duše Kristova
Bohu s anděly a .se svatými, kteří ho provázejí.
Kéž tedy, můj Bože, všechny tyto chvály, vše
chny tyto zpěvy, jež budeme zpívati ke tvé cti,
jsou pouze vyjádřením nitra Ježíše Krista. Kéž
má ústa říkají jen to, co říká u sebe duše mého
Spasitele.
Spojují se s tvým duchem, můj Pane Ježíši,
jenž jsi životem našeho náboženství. Dychtím
vzdávati tvému Otci všechnu poctu a všechny
povinnosti, které mu patří, jež jedině ty chápeš
dokonale a jen ty je vzdáváš ve svém svatostán
ku.
Pohroužen do své niooty, já, jenž jsem ubohý
hříšník, klaním se tvému jednorozenému Synu,
dokonalému ctiteli tvého jména, a spojují se
s tvým Duchem nejčistší částí své duše, abych
tě oslavil v něm!
Olier:

Journée chrétienne. I. p. 65.
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SEUSÚV DOPIS K OBLÁČCE

JEDNÉ ŘEHOLNICE
O svobodném odvrácení se počínajícího člověka
od světa k Bohu.

„Regnum mundi et omnem ornatum saeculi
„contempsi propter amorem Domini mei Jesu

Christi“

Královstvím světa a všemi okrasami země
jsem pohrdl pro lásku mého Pána Ježíše Krista.
Když jsem nad sebou slyšel pěti tento rad-ost—

ný rej a panenské vyzdviže-níjedné vybrané ne
věsty Boží z falešného světa do nebeského Živo—
ta, pomyslil jsem si: „Může radostně zanechati
milé, kdo si vybral milejší!“ A to se mi dnes

vpravdě stalo. Proto ti dávám, falešný světe,
svobodně s Bohem!

Vizte,všecthy lásky, hru světa! Obejmul jsem
stín, zasnoubil jsem se se snem, byl jsem posed
lý blu'dem..Aj, kde je nyní obraz bludu, kde je
příslib snu? Kdybych tě měl, světe, tisíc let, co
by to nyní bylo? Jako okamžik p-ominulo. Roz
loučení je vlastnost tvé přirozenosti. Domníval
jsem se, že jsem tě obsáhl, jak jsi mi zmizel!
Kdo tě dříve neopustí, toho opouštíš ty, kdo se
s tebou ner-ozloučí ochotně, toho odměníš truch
livým rozloučením. () běda, tyvrahu! Proto s Bo
hem, s Bohem! Milost Boží .s tebou nyní i vždy—
cky. Podváděj ty, kteří tě nepoznávají, fmne již
nikdy nepodvede-š.
Regnum „mundi —ach, mé dítě v Bohu všemo

hou-cím, poslyš, co ti pravím: „Pamatuj, pama
tuj , že jsi se s rozvahou Vzdala všech svých přá—
tel a cti a do!ber,a buď pevná v této vůli. Nebuď
jako mnohé pošetile dívky, které se rovnají za—
vřeným zvířatům ve zvěřinci: když se zavrou
dveře, vyhlížejí skrze plot. Tyto jsou půl zevně,
půl uvnitř. Běda, běda! Jak ztrácejí pro malé
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věci na velkém díle! Bohu sloužiti je jim žalá—
řem, duchovní kázeň úzkou těsnou stájí. A pro—
to, že nemo-hou míti jablko, čichají vůni. Místo

různých věnců oblékají pestré šaty a poněvadž
nemoh-ounositi rudý šarlat, šněrují se do bílého
pytle, “místo svazku manželského pečují 0 čas
marnící, srdce olupující rušitelku celého duchov
ního živo-ta:pomíjející přátelství. Co je jim ode
přeno ve skutcích, to požívají ve slovech, a co
se jim nemůže státi, to mají V myšlenkách. Sou
ží se se svojí touhou a laskají s obrazy svých
přání, tak jako žíznívý člověk, který sní o stu
dené vodě. A jak se tak sem tam obracejí, mizí
to a zůstává prázdná dlaň a smutné srdce . . ..
Běda, Bože na nebesích, není to ubohý život, ne
ní to předpeklí: svět nemoci míti a býti bez Bo
ha, býti mrtev tomuto celému světu a přece býti
oloupen o duchovní útěchu, býti ztracen pro-obě
strany, Boha i svět? Jak budou pohrdány státi
na konci světa před svými přáteli i před celým
světem! Jak se samy hořem uhryžou, že se tak
malými věcmi oloupily o tak veliké, nezměrné
dobro!
Ach, mé dítě! Ale slouži-ti Bohu svobodně a
radostně, s čistým sndcem, aj, jak slastný je to

život! Ach, obsáhnouti plným srdcem slastné,
laskavé Dobro, jak rozkošné to věc! Věz, i kdy
by nebylo žádné odměny podle tohoto světa, vy
platí se to samo v sobě. Hled', oni chodí po zemi
a bydlí na nebesích. Aj, čistoto, jak jsi krásná!
Nikomu sloužiti, nikomu nežíti nežli Bohu - jak
jsi svobodná! Ach, milý Pane, milostná, Mou-d
rosti, tobě se zasnou'biti, dáti lás'ku za lásku, jak
milostné je to!
Pane, oni praví, že dává-šutrpení. Aj, utrpení,
aj, radostné utrpení, které mne činí tobě milým,
které .mne s tebou spojuje . . . Pane, .kdo je v ča
se bez utrpení? Vpravdě, nikdo na zemi.J ak jsou
hrady vysoké, města široká, ani rudé pláště, ani
pestré čapky tě před ním neo-chrání. Hled', ne—
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vidíš to správně: stkvítí se prospívá zevnějšku,
ale trápení“ prospívá uvnitř . .. Pane, s počátku
se od věci odtr'hnouti, to bolí; potom je to snesí—

telné, ach, Bože; ale pak je to rozkošné nad vše
chny časné věci.

Z „ÚVODU K VYZNÁNÍ VÍRY“

LUDVÍKA Z GRANADY,
V němž se jedná o stvoření světa, aby se naše
mysl obrátila skrze věcí stvořené k poznání
Tvůrce a Jeho božských dokonalostí.
Jest mnoho cest, jimiž přicházíme k poznání
Tvůrce &Pána všech věcí. Zde použijeme té, jíž
nás učí apoštol (Pavel k Řím. I.), když praví, že
se věci Boží, kterých nevidíme, poznávají skrze
ty, jež J ím byly v tomto světě vytvořeny &kte
rými poznáváme Jeho věčnou moc a vznešenost
Jeho božství. Jako totiž nám účinky hlásají něco
o příčinách, z nichž pocházejí, a všechna stvoře
ní jsou účinky a díla Boží, tak ona (každé svým
stupněm) nám dávají nějakou známost o svém
Stvořiteli.Proto zde budeme sledovati tento způ
sob přemýšlení, procházejíce nejprve hlavními
částmi světa, které jsou: nebe-sa, hvězdy a živly,
a pak sestoupíme k zvláštnímu pojednání o ji—
ných stv-ořeních,pátrajíce skrze ně po nekoneč
né Moudrosti a Všemohoucnosti Toho, kdo je
stvořil, a po Dobrotě a Prozřetelnosti Toho, kdo
je řídí. .
Tato úvaha nám poslouží (mimo k poznání
Boha, jež je vlastní nauce katechismu) k tomu,
abychom Mu vzd-ali díky za Jeho dobrodiní,
když uvážíme, že celou tuto tak velikou stavbu
a dílnu světa stvořil tento svrchovaný Pán ne
jen k opatření .našich potřeb, nýbrž mnohem ví
ce,“abychom skrze poznání věcí stvořených po—
vznášeli svého ducha k poznávání a milování
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svého Stvořitele, jsouce si toho vědomi, že celou
tu tak velikou stavbu s takovým zařízením věcí
vytvořil On nikoli pro sebe, (neboť byl od věč—

nosti bez ní) ani pro anděly, kteří jsou pouzí du
chové a nepotřebují hmotného bydliště-, a mno-
hem méně pro nerozumné tvory (neboť ta věc
byla nedůst'ojna takového Původce), nýbrž jedi
né pro člověka. V tom uvidí, jak velice ho Pán
miloval a jakou ctí vyznamenal, vždyť takové
paláce s takovým zařízením nespočetných věcí
určil pro něho. To vyloží-me v celém postupu a
ukážeme jasně, že všechny věci jsou právě uspo
řádány k užitku a prospěchu člověka.
Poslouží také tato nauka k posílení naší důvě
ry. Proto uváží—li člověk, jak dokonale se neko—
nečná D-obrota stará o věci potřebné všem- ne

rozumným tvorům, ať jsou jakkoli nepatrní (na
př. mravenec, komár, pavouk a p.), uvidí jasně,
jak velký důvod .má k důvěře v Boha, že se-ni
čehonebude nedostávati nejušlechtilejšímu z Je
ho tvorů (pro jehož službu stvořil veškeren nižší
svět) v tom, co by bylo nutno k zaopatření jeho
těla a posvěcení jeho duše.
Konečně je toto poučení prospěšné tím, že
dává osobám, dbalým věcí duchovních, hojnou
látku k úvahám, když vidí ve stv-ořeníchkrásu,
moudrost, dobrotu a prozřetelnost jejich Tvůrce
a Vládce. V takovém rozjímání nalezli velcí
myslitelé vrchol lidského štěstí, jak dále ob
jasnírne.
Na jakých základech dospěli myslitelé přiro
zenýmisvětlem svého rozumu k poznání, že je
Bůh.
První věc, která se nám ve článcích víry před
kládá k věření, jest, že je Bůh, totiž že je v tom—

to vesmíru první bytost, první hybatel, první
pravda a dobrota, a první příčina, na níž závisí
všechny ostatní příčiny, ale ona nezávisí na ni—
kom. To je základ naší víry a první věc, které se
musí věři-ti.A tak praví apoštol (Pavel), že kdo
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chce přijíti k Bohu, musí věřiti, že je v tomto
světě Bůh. A je tak patrná V přirozeném světle
tato. pravda, že jí dosahujeme zřejmým důka
zem, jako k ní dospěli mnozí filosofové a dnes
k ní dospívají všichni moudří lidé, poznávajíce
skrze účiany, které vidí Vtomto světě, první pří
činu, od níž pocházejí, a ta jes-t Bůh. Proto praví
svatý Tomáš, že moudří nemají víru od tohoto
prvního článku,poněva-dž mají jeho bezprostřed—
ní jistotu, která se nesrovnává s neprůhledností,
pojící se s vírou. Ale li-dénemající vyššího vzdě
lání a neschopní dospěti k tómuto důvodu (t. j.
jsoucností Boží, a věřící tomu, protože to Bůh
zjevil a Církev to předkládá k Věře-ní)mají víru
od tohoto článku.
Než vizme základy, od nichž vyšli myslitelé,
aby dospěli k této pravdě! To nám poslouží, aby;
chom s větší radostí přijali, co nám dosvědčuje
vír-a. Když se totiž víra snoubí s rozumem a roz
um s vírou, posilujíce se vzájemně, vzniká v du
ši nejušlechtilejší poznání Boha, jež je pevné,
jisté a zřejmé a v němž víra nás sílí svou pev
ností a rozum piotěšuje svou jasností. Víra po
učuje o Bohu,zahaleném rouškou své velebnosti,
ale rozum poodhaluje tuto roušku, aby bylo vi—
dětí Jeho krásu. Víra nás učí, čemu máme věříti,
a rozum činí, že tomu věříme s radostí. Obě tato
světla rozptylují mlhy, zjasňují vědomí, ukojují
chápavost, zbavují pochyb, plaší mraky, urovná—
vají cesty a způsobují, že přijímáme lehounce
tuto svrchovanou pravdu. Pro ni máme dva učí
tele: svaté Písmo a tvorstvo, Oba nám nesmírně
dopomáhají k poznání Stvořitele. I dotkneme se
tu některých pohnutek a důvodů, které vedly
myslitele k této pravdě. Pravím „některých“,
protože se dotkneme jediné těch, které jsou vel
mi jasné a přizpůsobené chápavosti lidu, odka
zujíce jiné, vyššího důvtipu vyžadující, bohoslo
veckým školám.
Někomu se zazdá zbytečným pojednávati me—
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zi křesťany o této věci, protože všichni mají ví—
ru, od tohoto článku počínaje. Tak jest, než přes—
to jsme viděli a vidíme denně lidi tak zločinné,
nesvědomité a kruté, že ačkoli uznávají, že je
Bůh, svými či-nyto popírají, protože, věříce to
mu, nic méně nečiní a nečinili by, kdyby tomu
vůbec nevěřili. Těm tedy, u nichž světlo víry je
zastřeno, prospěje objasniti světlem rozumu, že

je Bůh: snad by tato domluva postačila, aby
opravdu prohlédli. Mimo tento prospěch je jiný
větší a obecnější, ten totiž, že všechny věci, kte
ré nám říkají, že je Bůh,zároveň nám dosvědčují
mnohé z Jeho dokonalostí, zvláště Jeho moud—
rost, všem-ohoucnost, [dobro—tu
a prozřetelnost, ji

miž řídí a spravuje všechny Věci.
První a nejhm—at—atelnějšízáklad k poznání Bo—

ha bereme z pořádku věcí, neboť vidíme v tomto
světě rozličné stupně dokonalosti ve stvořeních.
A v tomto pořádku klademe nejníže čtyři živly,
jež jsou jednoduché látky, nemající víc než dvě
vlast-nosti. Na druhé místo řadíme smíšené látky
nedokonalé, jako jso-u sníh, dešť, kroupy, větry,
jinovatk-a a jiné pod. věci, jež jsou poněkud slo—
žitější. Na třetím místě jsou smíšené látky do
konalé: kameny, perly a kovy, u nichž je doko
nalé složení čtyř živlů. Na čtvrtém stupni umí-s—
t'ujeme tvory, jež mimo toto složení mají život,
i rostou'i se umenšují, to jsou stromy a všechny
rostliny. Páté místo zaujímají nedokonalí živo
čich-ové, kteří kromě života mají cit, tře-bas se
nemohou pohybovati: ústřice a mnohé mořské
lastury. Na šestém místě jsou dokonalí živo-či
chové, ti jsou obdařeni smysly a pohybují se,
jsou to ryby, ptáci atd. Na sedmý stupeň staví
me člověka, který má kromě uvedených schop
ností rozum a soudnost, vlastnosti, jimiž předčí
všechno nerozumné tv-o-rstvo a liší se od něho.
Nad člověka klademe anděla, který má mnOhem
vyšší chápavost a je podstata duchová, vší hmo—
ty prostá. I mezi samými anděly je řád, proto-že
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jedni jsou ušlechtilejší a dokonalejší přirozenos
ti než druzí, neníť podle mínění svatého Tomáše
(shodného s naukou AristotelOvou) dvou andělů
stejné dokonalosti, přes to, že je jich nesmírný
počet, nýbrž vždy je jeden V podstatě dokona
lejší než druhý. Stoupajíce tedy tímto pořadem,
bud' musíme postupovati do nekonečna, aniž do—
jdeme k poslednímu členu řady (a to je přiroze—
ně nemožno), nebo se musíme posléz zastaviti
u nejdokonalejší ze Všech věcí, nad niž už není

jiné dokonalejší. Tato tudíž, jsouc na vrcholu
Všech a nade všemi, je ta, kterou jmenujeme
Bohem, nebo první pravdou, první příčinou a
prvním hybatelem i původcem všecih věcí: ta
nemůže být stvořena nebo učiněna nějakým
stvořitelem nebo činitelem, poněvadž tento. by
byl dokonalejší než onen, neboť je dokonalejší
stvořitel než věc stvořená a činitel než věc jím
učiněná. Odtud vyplývá, že tento Pán musí býti
věčný a bez počátku, nemohl 'být tedy stvořen
nebo učiněn někým jiným. To je první základ
této pravdy, která se bere z pořadu stvoření.
II. Druhý základ nám poskytuje pohyb věcí.
Pro něj bereme za zásadu, že všechny věci, které
se tělesně pohybují, mají v sobě nebo mimo sebe
nějakou schopnost nebo sílu, která jimi hýbe. To
se vidí jak u člověka, tak u živočichů, u nichž je
tělo věc, která se hýbe, a duše, která tělem hýbe.
*I zdá se, že je tomu tak, protože chybí-li duše,
chybí i pohyb, který z ní vycházel. Než nechme
nyní pohybů na zemi a vystupme k pohybu nej—
vyšších nebes, jež jsou nad hvězdným nebem a
hýbou jinými nebesy nižšími a jsou příčinou
všech pohybů zde na zemi: tato nebesa se pohy
bují s tak velikou rychlostí, že za jediný přiro
zený den obrátí celý svět. Tato tedy nebesa po
dle předpokladu musí míti .hybatele, který jimi
pohybuje. O tomto tedy hybateli si klademe
otázku, zda ve svém bytí a v schopnosti, již má,
aby působil one-n pohyb, závisí na jiném,. či ni
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koli; nezávisí-li, nýbrž má sám od sebe své bytí
a svou moc, nazveme jej Bohem, neboť jediné
Bůh, jsa nade všemi věcmi, nezávisí na nikom,
ani ve svém bytí, ani ve své moci, nýbrž sám na
sobě. Ale řekneš-li mně, že má nad sebou něko
ho vyššího, na němž závisí jak co-do bytí, tak
co do schopnosti hýbati, položím si toulž otázku
o této vyšší bytosti jako o nižší: a budeme-li po—
stu-povati v této úvaze, bud' musí-me pokračovati
do nekonečna (a to jest, jak jsme řekli, nemož
no), nebo přijdeme posléze k prvnímu hybateli,
na němž závisí jiní hybatelé, a k první příčí-ně,
z jejíž síly čerpají svůj podíl. všechny ostatní
příčiny, a tu pak zoveme Bohem. To je důkaz,
jímž filosofové potvrdili, že je první hybatel,
který nezávisí na nikom, nýbrž sám na sobě.
A u těch, kteří pronikají silou tohoto důkazu, se
nezačíná víra tímuto první-m článkem, poněvadž
poznávají, jak jsme řekli, jeho bezprostřední jis
totu. Ten se pro ně také „nejmenuje prvním člán—
kem víry, nýbrž předpokladem (preám'bulo) je
jím, jak praví týž svatý učitel.
III. Myslitelé měli ještě jiné pohnutky k uzná—
ní Boha, na nichž si Cicero mnoho zakládá a
s mnohým důvodem. Jeden z nich je: ačkoli je
tolik a tak rozmanitých národů na světě, není
žádný tak surový a divoký, že i když neví, jaký
je opravdový Bůh &nechápe, že jest, přece Jej
nějakým způsobem uctívá. Příčina toho je - kro
mě krásy a pořádku tohoto světa, jež dosvědču—
jí, že je Bůh, který jej spravuje - že sám Stvoři
tel, jako vštípil v srdce lidí přirozenou náklon—
nost, aby milovali a ctili své rodiče, tak jim
vnukl jinou podobnou náklonnost, aby milovali
a uctívali všeobecného Otce všech věcí, jejich
udržovatele .a vladaře. A odtud pochází one-n
způsob ctění a náboženství, byť i nepravé, jež vi
díme u všech národů světa. To je tak vštípeno
v lidská srdce, že pro pOuhé jeho obhájení ná—
rodové bojují mezi sebou, nemajíce jiné příčiny
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boje, jak to vidíme mezi Maury &křesťany. Pro—

tože věří jedenkaždý, že jeho náboženství jest
pravé a že jím jest Bůh opravdově uctívá-n, ni—
k-olí jinými, zdá se jim, že jsou povinni hájiti
svého “Bohaa válčiti s těmi, kteří Ho neuctívají

tak, jak myslí, že má býti ctěn: tak je vtíštěno
V lidskásrdce uctívání Boha, bohoslužba. A co
více ještě, každý den spatřujeme, jak lidé pře
stup-ují od různého bl'uudařství“k našemu nábo
ženství, i zanechávají ženy, dětí, majetku 'a čest
ných úřadů, jak jsme nyní viděli jednoho, jecnž
zapřev před mnoha lety víru, přišel do křesťan—
ské země a upustil od všeho toho, jak jsme řekli,
pro pravou víru. Z toho je patrno, jak mocně
vkořenil Stvořitel náboženský cit v naše srdce-,
nebo-ťnabývá vrchu a přeniáhá nejmocnější city
v člověku, jako je zaujetí pro ony uvedené věci.
Totéž se přihodilo za časů Esdrášovýc-h synům
izraelským, kteří žili v manželství s ženami po
hanských rodů. Když se vrátili z babylonského
zajetí zanechali žen a dětí, jež s nimi zplodili,
aby neporušovali Boží zákon, který zakazoval
takové sňatky.
IV. Na jiný příznak této pravdy poukazují.
Ten také vyplývá z řečernépřirozené náklonnosti
a jeví se v tom, že všichni lidé, když se octnou.
v nějaké veliké a neobyčejné tísni &úzkosti, sa
mo'sebou se rozumí bez jakékoli úvahy, povzná—
šejí srdce k Bohu a prosí o pomoc. A z toho, že
toto hnutí tak rychle vzniká, že předstihuje' roz-
umovou úvahu, plyne, že pochází z téže přiroze
nostilidské, která je od Boha utvořena, z toho
pak, že Bůh nečiní věcí nepotřebné a bez zá—
měru, následuje nejen že je Bůh, nýbrž také
že je nekonečně dokonalý. Neboť toto volání
o pomoc je jakoby hlasem a svědectvím téže
přirozenosti, která tím vyzná-vá, že božský Vla-
dař všechno to vidí a předvídá &je všude příto
men. Zde projevuje svou prozřetelnost, dobrotu,
milosrdenství a lásku, kterou chová k lidem,
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i přání pomoci jim. Vždyť On sám, když je stvo
řil, vštípil jim tuto přirozenou náklonnost, která
je má k tomu, aby se k Němu uchylovali jako
k opravdovému otci ve svých úzkostech a sou
ženich.
. Jak nadpis ukazuje, “jsounaše ukázkyvy
ňaty z „Úvodu k Vyznání víry“, velmi obsáhlé
ho díla, v němž ctiéh.Ludvík z Granady podává
podivuhodnou obranu křesťanského náboženství
a jež je zároveň významnou památkou španělské
literatury. Napsal je už ve věku pokročilém a
vložil do něho všechnu hloubku svého přemýš—
lení, skvosty svého slohu, všechno své vzdělání
a cítění. Ro-z-dělilje ve čtyři části: v první po—

jednává o stvoření světa, v druhé o výbornosti
křesťanského náboženství, v'ostatních dvou o dí—
le Vykoupení.
Obě ukázky jsou vybrány z první části uvede—
ného díla, jež i dnes můžeme čísti se zájmem
přes to, že spisovatel, kdekoli čerpá z lidského
vědění, stojí na stanovisku svého šestnáctého
století. Než tento nedostatek nikterak neoslabuje
podstatu jeho dokazování.
Ze španělštiny přeložil a doslovem opatřil F. S. Horák.

Jaroslav Durych:
SEDMERY OČI
Čteme ve Zjevení svatého Jana (5, 6):
„A hle, uzřel jsem prostřed trůnu a čtyr živo—

čichů a prostřed starců beránka stojícího jako
by zabitého, majícího sedm rohů a sedm očí, což
jest sedm duchů Božích, poslaných na všecku
zemi.“
To ovšem by nebylo lze ani si představiti vlíd
ské mysli, ani viděti lizdskýma oči-ma. Kdyby to
měl někdo vykresliti, vykreslil by věc nesrozu
mitel-nou nebo zrůndnou; kdyby to měl někdo vy—
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světliti, mohl by namluvit mnoho slov, ale ne
vysvětlil by ani malou část toho, co se míní. Be
ránek, mající sedm rohů a sedm očí jest lidským
smyslům a představám prostě nepřijatelný.
Ale slo-va ta nejsou bajkou nebo pouhou ale—
gorií, nýbrž zjevením a zjevený obraz jest obra.—
zem slárvy; z toho plyne, že tento obraz tak jak
byl skutečně pozorován, neměl v sobě nic nepři—
jatelného, nýbrž že to byl obraz svrch—ovanědo
konalý a krásný, že všecko na něm bylo l-adné,

úměrné a božsky krásné, takže nejen nic neod
poroval—opřirozenosti věcí,-nýbrž tato přirozenost

věcí se tímto obrazem teprve patřičně projevila.
A z toho ovšem plyne, že naše představy o s'ku
tečné přirozenosti věcí jsou velmi skrorvné a že
vlastně jsme jen nepatrnou měrou schopni utvo
řiti si správné představy o věcech jakýchkoliv.
Jsme omezeni svými zkušenostmi. Ty jsou ne
patrné. Ale ani v mezích těchto svých nepatr
ných zkušeností nejsme schopni si utvořiti před
stavy zcela správné a trvalé. Nejsme s to, aby
chom svým poznáním úplně obsáhli pod-statu je
pice, poněvadž poznání naše nemůže obsáhnouti
podstatu řádné věci. Ale nemůžeme obsáhnouti
ani tvar a všecky proměny tvaru, ani ostatní
případnosti, jimiž se vyznačuje život kterékoliv
ojedinělé jepi—ce;tím méně známe svého bližního
nebo sami sebe.
Domníváme se, že známe a umíme mnoho, ne
boť mnoho jsme viděli a mnohému jsme se na
učili. Ale téměř denní zkušenost dokazuje, jak
neúplné, nejisté a nestálé jest toto Vědění a u
mění. I užití našich schopností jest omezeno to—
lika okolnostmi a nahodilostmi! Naše pamět není
tak dobrá, jak bychom si rádi namlouvali, naše
pohotovost v chápání a v tvoření úsudku leckdy
žalostně uvázne, a ve chvíli, kdy se má projeviti
veškerá duševní bystrost, bývá nám často tak,
jako bychom se probouzeli ze zmatené-ho spánku
a nevěděli, kde jsme a zda jsme to opravdu my.
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Musíme těžce sbírati síly, soustřed'ovati pozor
nost a mnohdy teprve trpělivě či netrpělivě če—
kati na okamžik, kdy zasvitne jiskra V přítmí
naší nechápavosti, nedostatečnosti a mdloby.
To jsou Věci,které zná každý učitel i pokroči
lejší žák. Ale týká se to nejen všedních věcí,
nýbrž i života duchovního. Jsme především od
kázáni na své smysly a na jejich užívání. Naše
smyslové poznávání jest omezeno už počtem a
jakostí smyslů a jejich užívání jest omezeno
mnohými případnostmi & slabostmi. Máme jen
dvě oči, umístěné blízko sebe, které se mohou
obra-ceti jen společně jedním směrem a proto
nemohou viděti vždy Vše, co by bylo třeba vidě—
ti, zvláště v nebezpečí. Zpytujeme-li své činy
a jejich pohnutky, vidíme, že lec-kdy bychom
byli bývali leccos učinili jinak, kdybychom si
byli v rozhodné-m okamžiku bývali mohli na ně—
co vzpomenouti. I kdybychom znali zpaměti celé
Písmo a všecka pravi-dla moudrosti, nic by nám
to neprospělo, kdyby nám ve chvíli potřeby ne
přišlo na mysl právě to, co potřebujeme. Člověk
vidí, že by potřeboval všech darů, a přece musí
býti šťasten, dostává-li se mu aspoň jednoho ne—
bo dvou. Jak se to zdá divné! Co pomáhá stateč- .
nost tam, kde jest třeba rady a naopak! Ale tu
právě poznáváme,že život jestvlastně jen zkouš
kou a školou, ve které se neučíme jinému, než
poznávání své nedostatečnosti.
Musíme & máme si býti vědomi této své ne
dostatečnosti, která nás odlišuje od andělů, ne—
boť právě vědomí. této nedostatečnosti jest nám
důkazem milosrdenství Božího a zároveň slávy,
kterou Bůh ukazuje ve svých činech. Nedal nám
sedm očí jasných a nesmrtelných, jimiž bychom
Viděli na všecky strany, takže nic by nás nepře—
kvapilo, nýbrž toliko dvě oči, podléhající únavě
i klamu. Ale dosti nám dal; to musí stačiti k naší
spáse. Bohu naše slabost a nedostatečnost nepře
káží; kdyby nás chtěl míti dokonalejší, učinil by
()“

nás dokonalejší; ale chtěl nás míti V takovém
těle, jaké nám dal, a s takovými schopnostmi,
jaké nám dává; to ostatní si už zařídí sám. Na
nás jest, abychom šli nebo klopýtali, jak může
me, ale aby-chom šli, kam máme jíti, totiž do
království Božího. A jest třeba, abychom si stále
uvědomovali, že máme jen dvě oči, jimiž nemů
žeme ni-k-dyviděti to, co jest naznačeno obrazem
o sedmi očíoh Beránka zabitého, a že se nesmíme
příliš spoléhati ani na tyto své dvě oči, ani na
všecky ostatní smyslyfzkušenosti a schopno-sti,
poněvadž máme jich příliš málo k dokonalosti a
musí nám stačiti milosrdenství Boží.

P. Silv. M.Braito:

OČIŠTOVÁNÍ SVÁTOSTÍ POKÁNÍ
A DUCHOVNÍM VEDENÍM
Církevní právo předpisuje řeholním osobám
týdenní svatou zpověď. Kněžím :pak doporučuje
Zpověď co nejčastější. Obdobně můžeme z toho
vyvozovati potřebu částějšího přistupování ke
svátosti pokání pro ty, kteří chtějí pokračovati
v duchovní-m životě.
.Proč a jak častěji přistupovati ke svátosti po—
kání? Mluvím o začátečních krocíchv duchovním
životě. Začátečník je ještě zadržován zápasem
s různými svými náklonnostmi, s pokušeními,
s nejasnostmi, nerozumí ještě dobře sobě, nezná
sebe, nezná úskalí v duchovním svém životě. Na
začátku jej překvapuje mnoho nejasností. Proto
potřebuje častější svaté zpovědi. Nejprve ze vše
ho nejvíce potřebuje milosti. Potřebuje nejprve
rozmnožení milosti a s ní přicházející utvrzení
v lásce. Jen vzrůstající láska dovede překonati
lákání hříšných návyků, které se neodstraní na—
ráz; jen milost může přemoci náklonnosti poru
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.šené přirozenosti, které člověka svádějí k tomu,
co je snad-nější, co více lahodí smyslům, co se
hned vidí, co hned zaplatí za námahu. Kdyby
“nebylo nic jiného ve svátosti pokání, než právě
rozmnožení milosti, než udělení svátostné milosti,
zvláštního rá-zumilošti, abychom se spojili se si
lou utrpení Páně, jak praví svatý Tomáš, již to by
bylo velikým přínosem častější svaté zpovědi.
Dále se ve svátosti pokání člověk utvrzuje
“vpokoře.Pokory potřebuje obzvláště začátečník,
aby nezpychl nad svými zdánlivými úspěchy,
nad svou domnělou svatosti, aby viudělsebev-pra
“vémsvětle své slabo-sti,své hříšnosti, své náklon
nosti ke zlému. Čím více nás udržuje častější při
stupování ke svátosti pokání v pokoře, tím nás
činí schopnější ku přijetí darů Božích, jeho síly,
_přetavující člověka. Jestliže všechny hříchy vy
cházejí ze sebelásky, svátost pokání nám ukazu
je, jak deptati tuto se'belásku, když nám dává se
pokořiti před Bohem i před knězem i před námi
samými, když se musíme ponořiti ne do nádhery
své vznešenosti, nýbrž do své bídy, nicoty a hříš
nosti.
Uvidíme ve svátosti pokání, že právě sebelás—
ka je pramenem všech hříchů. Uvidíme při čas
tějším zpytování svědomí, které je podmínkou
dobré svaté zpovědi, své nejčastěji se opakující
hříchy, své největší pády a příčiny svých pádů.
Svátost pokání s- nás sejme hříchy, takže si
duše stále více navy-ká na pečlivou čistotu duše.
Nepovažuje již ani nejmenší hřích za něco nepa
trného. Hřích jí zůstane hříchem a ohavnosti.
'Naopak, při častější svaté zpovědi uvědomí si, že
“itak zvaný nej-menší hřích je provinění-m proti
povinné lásce, proti dobrotě Boží, která má prá—
vo, abychom jejích tvorů užívali ne .proti ní, ný
brž v její službě, v plnění svaté Boží vůle. Uvě—
domíme si svou povinnost pečovati o čistotu co
možná nejdokonalejší, když se stále, tak často
očišťujeme. Zavazuje nás pak dále častější svatá
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zpověď k povinnosti bdítí nad sebou, bdíti nad
sklony, příležitostmi a vším ostatním, co by nás
chtělo svésti ke hříchu.
Dále je svatá zpověď důležitá pro duchovní
vedení. Málokdo má možnost a čas míti vedle
svého zpovědníka ještě duchovního Otce. Při za
městnanosti kněží je to skoro nemožné. Tak spo
juje častější svatá zpověď i !potřebu duchovního
Vedení. Bez duchovního vedení není možný v o
byčejném případě rozvoj a vzrůst duchovního
života.
Podle svatého Tomáše Bůh ustanovil kněze ja—
ko prostředníky, aby předávali svaté věci lidu,
aby ho učili zákonu Páně. [(III. q. 21.) Spasitel
rozlišil věřící na přijímající a dávající, na rozhře
šující a přijímající rozhřešení. Kdo vás slyší, mne
slyší. Od začátku Církve byli ti, kteří vedou a ve—
dení. I sv. Pavel byl poslán ke knězi. Vestředověku
doporučuje duchovní vedení nejvíce sv. Bernard,
svatý Vincenc Fererský a pak celá škola němec—
kých mystiků, kteří pěstovali duchovní vede-ní
velmi intensivně: Blah. Jindřich Suso s Taulerem
a Eckehartem obcházeli dokonce celé kraje, kde
bydleli jejich žáci, zvaní Přátelé Boží, nebo žáci
okolo svaté Kateřiny Sienské, nazvaní La bella
brigata, které ona přiváděla svému žáku blah.
Raymundu. Duchovní život skrývá mnoho zá-'
krutů, úskalí, nebezpečí a je často navštěvován
úpornými tem-notami. Jak se tu chceš vyznati,
jak se chceš sám vyhnouti všem nebezpečím?
Víš, že na této cestě se sice stalo mnoho lidí sva
tými, ale že tu také mnoho lidí strašně bloudi
10? Jak chceš býti soud-cem sám sobě, jak chceš
sám o sobě rozhodnouti, jak postupuješ a jak je
třeba zasaditi sekeru ke kořeni? Sebeláska nám
dává všem brejle mámení.
Mimoto začátečníci potřebují často ruky pev
né, až energické, která by je láskyplně sice, ale
pevně vytrhla z jejich prostředno—sti,z jejich o—

mylu o dosažené již dostatečné svatosti, která by
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jimi zalomcovala, která by je vyburcovala z du
chovního polospánku starých chyb. Dále potře
buje začátečník duchovního Otce, aby nezaměňo
val duchovní život za nějaké duchovně citěné
duchovní hody, duchovní útěchy, .se smyslovou
ozvěnou především. Jindy o-pět jest obzor zata
žen. Začátečník vidí jenom své chyby a svou sla
bost. Zdá se mu, že to vůbec. nikam nedotáhne,
že to všechno, co koná, je hotové bláznovství, že
se nevymaní ze svých chyb, že je o-devšech, i od
Boha opuštěn . . . Takové chvíle jsou velmi vhod
né pro nepřítele, který loví rád především v kal
ných vodách. A pak přijdou chvíle únavy z du—
chovního života. Zdá se, že je všechno pošetilé,
zbytečné a těžké. Každý krůček si vyžaduje na
jednou nesmírných, pociťovaných jako nesmír—
ných obětí. A což když přijdou takové zkoušky,
kdy jsme přišlápnuti, odkopnuti, neuznání, po
dezíráni, odstrašení svými představenými i těmi,
kterým jsme dosud věrně sloužili, když jsme od—
strčeni, jako byl svatý Pavel, když přijde, jako
po něm přišel, nějaký skvělý, elegantní řečník
jako Apollo?
Dále potřebujeme někoho, kdo by nám stále
před mysl stavěl náš cíl, nedosažitelný sice zde
na zemi, ale cíl, ke kterému musíme stále spětí,
když nám stále více mizí V dálce, protože čím
více Boha milujeme, tím více nám připadá lásky
hodnější a naše láska nedostatečnější! To je ve—
liká zkouška v duchovním životě. Čím dále se
nám zdají naše poklesky straš-nější, protože stále
více milujeme Boha. Proto se docela upřímně
prohlašovali svatí za největší hříšníky na světě!
Neméně důležitá jest činnost-duchovních Otců,
dávající pravý směr duchovnímu životu, Někteří
začátečníci jsou nakloněni zaměňovati podružné
za hlavní, prostředky za cíl, některým prostřed
kům dávalti neúměrně přednostní místo. Mno-ho
začátečníků ztroskotá, protože si nakládají na
bedra břímě neunesitel-né. Tak potřebují opět
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vedouci ruky určující směr, rozhodující, co je
právě důležité, potřebné a hlavní.
Pro všechny uvedené důvody je důležitý du
chovní Otec ve snaze o křesťanskou dokonalost.
Nemůžeme schvalovati duše, které se chtějí
obejiti bez duchovního vedení, protože Bůh mlu
ví v duchovním životě tak jako v jiných sku—
tečnostech prostřednictvím lidi. Mlu—vivájistě i
k jednotlivým duším, ale jistotu tohoto hlasu Bo—
žího“dává opět těmi, které sám poslal k duším.
Nejlepším ovšem, protože nejjednodušším pro
středkem duchovního vedení jest svátost poká
ní. Zpovědnik zná duši, zná její těžkosti, dobré
vlastnosti i špatné sklony, návyky, obtíže, okol—
nosti. Proto může dáti dobré rady, pokyny k vý
stupu v duchovním životě. Ovšem doporučuje se
na začátku duchovního vedení složiti u duchov
ního Otce aspoň jakousi generální zpověď, aby si
mohl“duchovní Otec učiniti obraz o stavu, cestě
&potřebách svého svěřence. Není to sice nutné,
protože během doby pomalu pozná duchovní Otec
i z jednotlivých zpovědí duchovní stav a potře
by, ale kratší je cesta jakési generální zpovědi.
Kdyby však to působilo kajícni'ku mnoho poko
ření nebo osty-chu, který by se mohl i postaviti
mezi duchovního Otce a jeho,pak je dobré nejen
netrvati na tét-o generální zpovědi, nýbrž ještě
od ní o-draditi.

'

Nejlepším začátkem duchovního vedení jsou
dobré exercicie, ve kterých se dobře poznáme.
Duchovni'ho Otce je třeba zvoliti si v místě, pro—

tože písemný styk je dosti obtížný. Písemně se
někdy _dají některé věci těžko vyložiti. Poměr
duchovního Otce k duchovnímu dítěti: poměr na
prosto duchovní. Nemluvte se svým duchovním
Otcem o ničem světském, časném, o žádných
marnostech. hloupostech. Nikdy se 's ním nebav—
te. Takové duchovní vedení přímo ve zpověd—
nici je také jakousi ochranou před tím, aby se
duchovní vedení ne-zvrhlo v neduchov'ní baveni.
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Vedený ať přichází s naprostou důvěrou k du
chovnímu Otci.Jinak ať raději nic nezačíná. Spo
korou musí pře-dstoupiti. Nesmí ani kriticky ro—
zebírat každé slovo a každé gesto svého duchov
ního Otce. Zavrženíhodný jest zvyk některých
duši-ček,že s tím, co slyší od jednoho duchovního
Otce jdou ke druhému. Kolikráte i zkreslí z ne
pochopení slovo jednoho a tak vydávají svého
duchovního Otce jen do podezření nepravověr
nosti. O tom, co ti říká tvůj duchovní Otec,
s nikým nemluv. Ani abys někoho tím povzbu
dil!

Nejlepší je, když nikdo ani neví, kdo je tvým
duchovním Otcem. To budiž tvým tajemstvím.
Tajemství mezi tebou a Bohem. Musíš pak míti
naprostou důvěru k svému duchovnímu Otci.Ne
abys chodil k jednomu se svými hříchy a ke
druhému se svými ctnostmi a domnělými po
kroky v duchovním životě.
Dominikánské stanovy zakazují ta'ké přijímati
dárečky, munuscula, od vedených osob, hlavně
ženských. Zařízení neobyčejně moudré, aby to
tiž měl duchovní Otec volné ruce, aby si nedával
takovými dárečky, obyčejně velmi nevhodnými,
svazovati ruce.
Když pak je někdo tvým duchovním Otcem,
jsi mu povinen dokonalou poslušnosti. Není tak
řídký případ, že duchovní dítko smlouvá s du
chovním Otcem. Tak-dlouho smlouvá, až si na
kloní zpovědníka na svou stranu a pak se po
korně podrobí svému vlastnímu názoru. To je
zvrácenost dokonalá, která vyznívá v pustou ko
medii duchovního života.
Posléze vykládej si v dobrém, ba nejlepším
úmyslu, pokyny a nařízení svého duchovního
Otce. Uvědom si, že má stavov-skou milost, že
mu Duch svatý pomáhá tebe říditi, a že tě ne
nechá Bůh blouditi pro tvou pokoru a důvěru.
Otvírej svému duchovnímu Otci celý svůj ži
vot za dobu uplynulou od poslední rozmluvy
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nebo sva-té zpovědi. Vyznej se mu, jak jsi jeho
pokyny uskutečňovala. Proč ne? V čem? Jen tak
bude moci viděti, jak jsou jeho rady správné a
bude tě moci vésti dále a hlavně Výše!
P. Mag. M. Habáň O. P.:

NORMÁLNÍ DOBRO
Kolik práce má vykonat člověk, alby pracoval
normálně? Kdy je stav duše normální, ať V čin
nosti nebo V klidu, V radosti nebo bolesti, V ná
ladách a citech? Taková otázka se zdá dost ne
řešitelná nebo alespoň bezvýznamná pro život.
Přece však má svou důležitost pro duchovní ži
vot, pro povzbuzení k odpovědnosti, aby člověk
věděl, kdy zadostčiní svému poslání a svému
úkolu, který mu klade život a Bůh.
V člověku je velmi hluboký pramen možnosti
rozvoje a použití schopno—stíduševních. Přiroze
né nadání se nedá měřit jen tím, co člověk sku—
tečně koná, nebo tím, co vykonal, nýbrž tím, co
může vykonat. Fa'ktic-ká činnost a práce nebo
zdatnost jsou často omezeny na nejnutnější pro—
jevy nebo jsou omezovány nedbalosti nebo ne—
znalostí možnosti uplatnit se. Tím tedy normální
stav duševní činnosti *u mnohých lidí je snížen
na nej-menší nebo na značně sníženou úroveň.
Faktický stav nelze tedy nazvat normální.
Už V přirozené činnosti normálnost je velmi
často nedosažitelná pro člověka. Vidíme, že mno
ho lidí nezná normální rozsáhlost duševní strán—
ky lidské ani ve vědě ani V umění ani v nábo
ženství. Neznají dobro ani krásu ani pravduv celé
,šíři,pokud jsou tyto hodnoty dosažitelné. Už při
rozený řád zůstává snad pro většinu lidí nedosa—
žitelným tajemstvím. Duchovní obzor a úroveň
lidí po každé stránce je nepatrná. Nejsou všichni
tito ochuzení jedinci neschopni většího rozpětí,
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jsou někdy přirozeně velmi nadaní, ale nepouží
vají svých duchovních sil. Fakti-cký život a jeho
.rozmach rnevyčerpá téměř nikdy potenciální mož—
nost duchovní strán'ky. Bůh dal člověku účast na
své vlastní přirozenosti milostí. Přirozená mož- '
nost lidská byla .tím v poměru k Bohu povýšena
do vyššího řádu, do šlechtictví dítek Božích.
Možnost normálního vývoje duchovního života
nabyla tím nedozírných rozměrů velikosti milo
srdenství a lásky Boží.Úroveň duchovního života
odpovídající této nové přirozeností v člověku,
této výši dítek Božích, je nedozírná a wskuteč
ňuje se každodenně novým vzrůstem v milosti a
lásce Boží,nový-mizkušenostmi vnitřními, vnichž
duše rprožívá účin'ky Boží přítomnosti a Božího
působení v sobě. Rozvoj na této základně je ne—
ohraničitelný, neboť pochází z nesmírné Boží
dobroty a moudrosti, sdílející se duším podle
zákona nekonečné dobroty a lásky-ktvorům. Celé
dílo tohoto rozvoje je více díl-o Boží, kterému se
člověk svou svobodou otevírá a dostává se tak
do nadpřirozeného pohybu života. „Tak se děje
v království Božím, jako když člověk uvrhne si
mě do země a pot-om spí a vstává v noci a ve
dne, a símě vzchází a vzrůstá - on sám neví jak.
Neboť země plodí samoděk nejprve stéblo, po
tom klas, nato plné zrno v klasu.“ (Marek 4.
26-28.)Země lidské duše zúrodněna milostí plodí
klasy a zrn-o nadpřirozeného života. Bůh zvýšil
milostí normálnost lidské duše a jejího dobra a
vyžaduje na „člověku,aby hospodařil na duchov-.
ní půdě ze všech svých sil.
Celiastvost lidský-ch sil z milosti v celé výkon—

nosti by dovedla vykonat dílo svatosti duše. Ne
dostatky a slabosti duše jsou uzdravovány a do
plňovány, náklonnosti ke zlému a k hříchu od
straňovány, síla duchovní, “kterouzlé náklonnosti
stravovaly, je používána ke konání dobra.Proud
radosti, tužeb, naděje a odvahy, tryskající v duši
posvěcené milostí, :strhuje pohyb duše a její sna
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by k Bohu a k dobru. Životní síla, rozptýlená
dříve na množství neurčitých předmětů, je sou
středěna na 'hlavní předmět vůle, na nejvyšší
dobro-na Boha.Vtakovém “soustředěníse dostá
vá lidský život do správných mezí, aby mohl
proudit hlavním tokem k neomezenému dobru,
které je vlastním předmětem lidské vůle. Ne
uvědomí-li si člověk svůj stav a svou vznešenou
úroveň a výši v milosti, žije zbytečně nejchudším
a strávdajílcímzpůsobem, trpí nedostatkem ve své
duchovní cizině, zatím co dům Otce nebeského
oplývá bohatstvím života a pokoje, lásky i ra
dosti. V prožívané plnosti tohoto života napsala
sv. Gertruda: „Neznám nic a nenacházím nic na
zemi, co by mi mohlo způsobit slast, mimo Tebe
jediného, mů'j nejdražší Pane! Jsem co nejvíce
zavázána, Pane, ponořit se do propasti vděčnosti,
„jak Ty, můj Bože, neocenitelná laskavosti, spo
jujež s ústy mého nic neocenitelné zlato Tvé ve
lebnosti, zdobíš mou duši drahocennými perlami
svých milostí. Za všechny Tvé dary, Pane, budiž
Tobě sláva a moc, chvála a ples na věky.“ (Reve
lat: S. Gertrud. I. II., II. 4.)
V řádu milosti hospodaření s dobrem a stat—
kem Božím vynáší člověku nové bohatství dob
rých skutků a dobrého života.
“
V přirozeném řádě normálnost projevů duše
záleží v tom, že rozum svou přirozenou silou
světla, vidoucího vnitřní smysl života, vede jed
nání a činy člověka k dosažení přirozených cílů,
t. j.-k přirozené blaženosti. Vůle vedena rozumem
V normálním průběhu by měla ovládat vše nižší
a řízena rozumem používat všech duševních sil
a projevů v rozumných mezích pro životní cíl.
Normál—nostpřirozená je rušena slabostí vůle,
neovládáním sebe a nižších projevů žádostivosti
nebo vznětlivosti, takže člověk je poroben množ
stvím svých nálad a neuspořádaností vnitřních.
Normální dobro přirozené v celé šíři by zname
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nalo člověka s pevným charakterem, ušlechtilé
ho podle míry vlastního rozumu.
Normální dobro v nad-přirozeném řádě zvyšu
je karaktemost a ušlechtilost přirozenou na po
dobnost s Bohem: „Buďte dokonalí jako Otec
váš nebeský je dokonalý.“ Karakterno-st se mění
V šlechtictví ducha podle Boha, podle Boží ve
likosti a svatosti. V této míře posvěcení Boží mi
lostí rozvíjejí se svatí do rozměrů dokonalé lásky
k Bohu a k bližnímu; v popudu lásky jsou schop
ni sebeobětování až nadli-dským způsobem. Síly
Ducha svatéholdovedou přetvořit i přirozený řád
tak, že tam, kde přirozenost pláče a tnpí, nadpři
rozenost se raduje, že je považována za hodnou
trpěti pro Krista příkoří a ponížení. Tam, kde
přirozenost se veselí, nadpřirozenost poučuje
o marnosti nad marnost a o trápení ducha. Tam,
kde přirozenost se bojí, nadpřirozenost dodává
odvahy a statečnosti, kde se přirozenost unavuje,
milost dává sílu, kde je přirozenost zotročena,
milost osvobozuje a dává duši svobodu dítek Bo
žích. Kde v přirozenosti oplývá mnoho ran a ne—
doStatků, .milost dává oplývat množství-m síly a
velikosti. Milost nezná mezí: „Vše mohu v tom,
jenž mne posiluje.“
Kdo z křesťanů ve své uboho-sti považuje vše
v duchovním životě, co vykonal pro Boha, za
mnoho, není podle nové nadpřirozené normál
nosti ani hoden jména křesťan. „Služebníci jsme
neužiteční.“ Pro Boha a jeho království V duši

není nikdy dosti. Nikdy nesplatíme Bohu jemu
povinnou čest a slávu, nikdy nevyplníme povin
nou spravedlnost vůči Stvořiteli, jíž jsme vázáni
dát Bohu, co je Božího v nás. Tato normálnost
zahanbuje Všechna malicherná pojetí o poměru
duše k Bohu.
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Jindřich Středa:
SLOVA LITURGIE
J udica me Deus! Hrozná jsou to slova, s nimiž
kněz přistupuje k oltáři. Vždyť podle staré le
gendy sám Bůh sebe vzývá, aby soudil podle
svého mílosndenství a ne podle své spravedlnosti
- .a nyní kněz praví: Sud' mne, Bože... Ano.
„Hrozné je to místo“ - oltář, na kterém Bůh
přebývá; a tak přistupujícímu je řečeno: „Zkusiž
pak sám sebe člověk a tak z toho chleba jez“ 
nikoli v opovážlívém spoléhání na milosrdenství
Boží. Ale kdy se smí člověk odvážit tak hrozné
prosby? —Et discerne causam meam de gente
non sancta! - Tehdy se smím odvolávat na Boží
spravedlnost, když mám proti sobě celé množ
ství, celé okolí, dokonce jak-o prvokřesť-ané celý
sevřený národ neposvěcený. Takové osamocení
není malá věc:-hned mi text udá, proč je křes
ťan může vydržet. Quia tu es Deus fortitudo
mea! Bůh je netoliko moje síla; on ..seslitovává
i nad mojí slabostí: doVOluje mi, abych ve chvíli
ponížení mu vyčít'al: Quare me repulisti? Proč
jsi mne vzdálil od své pomoci? Ale hned si mu
sím sám říci: A pr-očpak chodím smutný, když
mne stíhá nepřítel? Pošli světlo své & pravdu
svou - pravdou je v řečibiblické jako ve slovan
štině myšlena zároveň pravda i spravedlnost:
tedy se modlím, aby Bůh zjevil světlo své prav
dy a obhájil řád své spravedlnosti: ony mne do
vedou do stánku Tvého - přivedou k nerušenému
církevnímu životu.
Domi-ne, .dilexi decorem domus tu'ae, et locurm
habit'ationis gloriae tuae.' Bůh nám dovoluje, ba
ukládá, abychom se takovou modlitbou doprošo
vali viditelné cti, ozdoby a prospěchu jeho Cír
kve. Ale nesmíme se dát zaslepit jejím leskem.
V téže Bibli, v níž praví Hospodin, že jeho je
zlato i stříbro, praví jeho náměstek: „Zlata a
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stříbra nemám.“l Tyto věci nemají cenu samy
o sobě, nýbrž jen ve službě Boží. Proto vzpome
nuv na zevnější okrasu a oslavu Církve, kněz
hned dodává: Ne perdas cum impiis, Deus, ani
mam meam, et cum víris sangui-num vitam me
am, in quorum malni'bus iníquit'ates sunt. Nedo—

pusť, abych se dal mezi lidi, kteří krvavým nási
lím plní své ruce nespravedlivým statkem; ne
dopust' ve své Církvi zjevy jako byl onen papež,
jenž naplnil svůj Vatikán leskem zlata i draho
kamů, své potomstvo obtížil vévodstvími, hrady
a poctami, zvěčnil na skvoucích stavbách okolo
Rybářova hrobu svého erbovníh—obýka, a připra
vil cestu odpadu celých \národů. A ty z nás, kteří
nepřijdou v pokušení násilných zločinů, uchovej
pře-dzkaženostmi všedními,apřed dotykem rukou,
zanášejícíoh tiše a bázlivě nepravý prospěch do
svatyně, které svádějí pracovníky Církve ohledy
na prokázané úsluhy: dextera eorum repleta est
muneribus.

_

Pánem nostrum quotidianum d-a nobis hodie!
V přítomnosti nejsvětější „oběti, ve chvíli, kdy
podle napomenutí východ-níhoobřadu máme od
ložiti všechnu životní péči, nedovoluje nám Cír
kev pronésti jinou prosbu stran časného „života,
než prosbu, uloženou v modlitbě Páně: chléb náš
vezdejší rdejžnám dnes! Více nám není třeba: co
máme hmotného navíc, je da'r Prozřetelnosti, ze
kterého máme skládat účet, je nadbytek, o který
už se musíme dělit. Ale co, když ani chleba na
den někdo nemá? Pak přichází k platnosti pořá—
dek proseb v modlitbě Páně: před-chází zajisté
prosba: buď vůle Tvá! Ale ještě před tuto pros
bu jako by Bůh chtěl svou vůlí podřídit péči
. o naši spásu, postavil prosbu o Církev: přijď krá—
lovství Tvé! Přijď, rozkveť a všecko obejmi Obec
Tvého vykoupení! A tato prosba “zasedává smysl
páté prosbě modlitby Páně.
Et dimitte nobis debita nostra! odpusť nám
naše viny. Už chápeme, proč i největší světci po
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kládali kající skutky za svou povinnost: proč jim
je duch Církve ukládá. Naše Církev nepovažuje
při-kázáníPáně za tyranská a nesplnitelná: nepo
pírá, že někteří svatí, jako svatý Alois, si ucho—
vali po celý život milost po-svěcující. Neu'kládá
také Věřícímu nějakou pokryteckou poníženost
vůči jeho Spasiteli: koho Bůh svou milos-tí ucho—
val od hřích-u,ten ji nemá popírat, nýlbrž vděčně
uznávat. Pro-čale, pravím, největší, nejnevinněj
ší světci pokládali za svou povinnost pokání a
zkroušeno-st? Poněvadž věděli, že ani milosti, ani
hříchy nepatří jedinému údu v Těle. Odpusť
nám naše viny, se modlili, a odpykávali hříchy
ostatního Těla Kristova, sdíleli mu své milosti.
Un-de et memores, Domi-ne, nos servi tui, sed
et plebs tua sancta . . . Všechna tajemství vykou
pení si připomínáme společně, spojeni nejen
službou jed-noho Pána, nýbrž i společenstvím
jednotného lidu Božího, lidu svatého & vyvole—
ného. Toto společenství je jedním z podstatných
a. význačných rysů svaté Církve. Pohané mají
svá mysteria zasvěcenců - islam má své tajné
nauuky myslitelů - blvuud-aři
vždy měli svou stup

nici nauk pro lidi více a méně inteligentní a osví—
cené - pomatenci našich dob se svými nábožen
skými kroužky, sedánkami duchařů, tajemnými
vědami a podobnými nápady podobně upadají
v názor, že může být nálboženství zevní - pro lid
a esoterické pro vybranou společnost. Ale naše
Církev sice také za dob pronásledování tajívala
své nauky před nevěřícími: věřícím ale nikdy
netajila ničeho. Naše tajemství jsou tajemstvími,
poněvadž převyšují lidský rozum: ale zasvěcen
cem je v nich každý katolík. Každému se udílí
v biřmování Duch svatý: každý se účastní oběti
mše svaté a má podíl na tělu a krvi Páně. Lid
křesťanský je a zůstane královským kněžstvem:
Církev po věky hlásá, že Pravda je pro všechny
duše, spása je pro všechny duše. Církev nestrká
pojem rovnosti všude. Nepopírá, že ve světské
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společnosti mohou míti různé třídy, ba různé ná
rody velmi rozličné pracovní úkoly, pravíme pra
covní úkoly - neboť býti neužitečným není niko
mu -dovoleno: Církev také ve svém ústrojí má
údy povolané k různým úkonům. „Ale všichni
údové mají jednu Hlavu, j-sou oživování jednou
krví, a jedna Pravda zůstává na věky.

Dr. Jan Merell:
PAVLOVA MODLITBA
A DOXOLOGIE

(3, 14-21).

Proto klekám na kolena před Otčem (Pána na
šeho Ježíše Krista), od něhož má svůj původ vše
liký rod na nebi i na zemi: Dej vám podle
bohatství své velebnosti skrze Ducha svatého,
abyste v síle zmohutněli pro vnitřního “člověka,
aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srd
cích a abyste byli zakořeněni a založení v lásce,
abyste mohli pochopiti se všemi svatými šířku
a délku, výši a hloubku, i poznati Kristovu lásku
převyšující veškeré poznání. Tak budete naplně
ní veškerou plností Boží.
Tomu pak, jenž může učiniti všecko, mnohem
více, nežli prosíme nebo rozumíme, podle síly,
která v nás působí, tomu budiž sláva v Církvi, a
to v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky
věkův. Amen.

Pavlova vroucí modlitba, „kterou v následují
cích verších vysílá k Bohu Otci za čtenáře listu,
počíná týmiž slovy jako první verš třetí kapito
ly. Již na počátku této kapitoly chtěl Pavel dě
kovati Bohu za milost povolání pohanů ke spáse,
avšak stržen myšlenkou na velikost svého apoš
tolátu a mysterium vykoupení, přerušil chod
myšlenek a teprve ve čtrnáctém verši dokon—
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čuje započatou modlitbu. Protože pohané nejsou
již cizinci -vCírkvi, bez naděje a bez Boha, nýbrž
spoluobčany věří-cích a domácí Boží; Proto kle—
kám na kolena před Otcem (Pána našeho Ježíše
Krista),1 od něhož má svůj původ všeliký rod na
nebi i na zemi,2t. j. na nebi všechny třídy andě
lů, o nichž Pavel mluvil již dříve a na zemi vši
chni lidé. Církev to jest, která tvoří jednu veli
kou rodinu, andělé i lidé mají jednoho společ—
ného O-tce,Boha stvořitele všech.
Židé se modlili zpravidla v stoje. Na znamení
zvláštní vroucnosti a pokory padali při modlitbě
na zem. Tak i zde vděčná Pavlova modlitba je
výrazem jeho pokory a vroucnosti.3
Pavlova modlitba počíná dovoláváním se bo—
hatství velebnosti Boží, neboť velebnost Boha
Otce se zračí v jeho dobrotě k lidem. Apoštol
prosí, aby skrze Ducha svého dal věřícím, aby
zmohutnělí pro vnitřního člověka (16), aby Kris
tus přebýval skrze víru v srdcích čtenářů (17 a)
a oni byli zakořeněni a založení v lásce (17b).
Abyste v síle zmohutnělí pro4 vnitřního člově
ka, t. j., aby vyšší, duchovní přirozenost člověka
1 Slova Pána našeho Ježíše Krista jsou sice velmi sta
rým dodatkem lat. vulgáty, nikoliv však původním řec
kým textem.
2 Není možno s jistotou říci, co míní sv. Pavel větou:
Šš 05 nďo'a nez-591,6:šv oůgavo'íc má ční 7779 óaroyášerat,

po

němž se jmenuje všeliký rod na nebi i na zemi. Co zna
mená podstatné jméno áďťa'tgb?Slovo se vyskytuje pouze
u sv. Lukáše (2, 4) ve smyslu pokolení, rodina (Davido
va) a ve .S'k. .ap. 3, 2.5 v podobném smyslu (podle Gen.

12, 3, hebr. mispehoth). Herodot 1200 tímto termínem
označuje .Babyloňany jako národ, pocházející ze společ
ného otce. Sv. Pavel chce asi říci, že od Boha má své
jméno každý rod. V biblické mluvě výraz „jmenovati se,
nazývatí se“, rovná se pojmu býti, pocházeti, míti svůj
původ, proto možno větu přeložiti: od něhož má svůj
původ všeliký rod na nebi i na zemi, t. j. na nebi vše
chny třídy andělů, na zemi všichni národové.
_ 3 Srv. 3 Král. 8, 54; Dan. 6, 10; Lk. 22, 41; Sk. ap. 7,
60; 9, 40.

4 Předložka řeckého textu cte vyjadřuje pohyb, po
stup (v zdokonalení).
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(Řím. 7, 22) zvítězila nad vnějším člověkem (2
Kor. 4, 16), totiž nad jeho smyslnou a tělesnou
stránkou. Toto duchovní Zmohutnění se uskuteč
ňuje skrze dary Ducha sv., který je Duch života
(Řím. 8, 2).

Druhá prosba: přání, aby Kristus přebývaF'
skrze víru v srdcích čtenářů, aby si mohli říci
s Pavlem: žiji pak již nikoliv já, nýbrž žije ve
mně Kristu-s (Gal. 2, 20). Tak jako každý křesťan
je údem mystického těla Kristova, tak opět žije
Kristus V srdcích křesťanů. Podmínkou tohoto
přebývání Kristova v srdcích křesťanů, jež po—
číná okamžikem křtu, je víra. Ne však pouze
abstraktní pozná-vání dogmat viry, nýbrž i život
proniknutý Vírou a jí odpovídající.
Od víry přechází Pavel k lásce. Dvojím obra
zem, který vyjadřuje lásku pevnou, která vydrží
Všechny zkoušky, pronáší apoštol třetí prosbu:
abyste byli zakořenění a založení v lásce. Jako
strom je zakořeněný v zemi, anebo budova pev—
ně spočívá na svých základech, tak i křesťané,
kteří jsou „rolí Boží“ a „Boží stavbou“ (1 Kor.
3, 9) musí býti spojeni navzájem láskou.
Zmohut'nění pro vnitřního člověka přinese pro
čtenáře i své ovoce, stanou se schopnými, aby
pochopili se všemi svatýmí šířku a délku, výší a
hloubku a poznalí Kristovu lásku, převyšující
veškeré poznání. Často se stává, že ve spádných
a živých Pavlových větách je vy'nechán na př.
předmět. Podobně i zde, gramatická konstrukce
Věty neříká jasně, jaký je předmět šíře, délky,
Výše a hloubky, kterou mají věřící pochopiti.
Pavel může míti na mysli buď velikost myste
riaG-povolání všech do Církve Kristovy, o němž
mluvil V předcházející-ch verších (3, 1-13) a jež
5 Pavel volí .termín

xavomsív,vyjadřující přebývání

trvalé (srv. Kol. 1, 1-9;2, 9) a nikoliv

napomsí'v, označu

jící přebývání pouze přechodné.
6 Sv. Jan Chrysost., Efrem, sv. Tomáš, Knabenbauer,
Vosté, Huby, Grandmaison.

413

je příčinou Pavlovy modlitby, anebo je předmě
tem nesmírná láska Kristova, jejíž poznání apoš
tol-v'yprošuje čtenářům od Boha. Ať již má Pa
vel na mysli my—steriumsamo, anebo Kristovu
lásku, převyšující veškeré poznání, smysl jeho
věty je jasný: Pavel je unesen Kristovou láskou,
která se projevila zvláštním způsobem v povo
lání všech ke spáse a jeho největší přání je, aby
všichni věřící tuto lásku poznali a v celé její
hlu'bokosti pochopili. Celá souvislost dokazuje,
že šíří“míníPavel Kristovu lásku, která se vzta
huje jak na národ vyvolený, tak na „pohany.Na
celek jako na jedince, kteří ve vy'kwpitelském
plánu Kristově jsou stejně předmětem jeho lás
ky. To může dosvědčiti Pavel, který se považuje
za nej-menšího ze všech (3, 8). Délka Kristovy
lásky: nemá počátku a bude trvati na věky. Vý
še: spojením s Kristem jsme se sta-liúčastni výše
života Božího a byli jsme povzneseni až k výši
nám nebes. Hloubka Boží lásky se projevila nej—
hlubším pokořením Krista, umírajícího na kříži
za spásu všech lidí.
Vrcholným přáním Pavlovy modlitby je, aby
věří-cí byli naplnění plnosti Boží. AJpoštol má
pravděpodobně na mysli dokonalosti, jichž pra.
menem je Bůh a jichž se stávají věřící účastni
skrze své mystické spojení s Kristem.7
Unesen Kristovou láskou a Boží štědrosti uza
vírá Pavel svou modlitbu téměř liturgicky zně
jící doxologií: Tomu pak, jenž může učiniti vše
cko, mnohem více, nežli prosime nebo rozumíme,
podle síly, která v nás působí, tomu budiž sláva
v Církvi, a to v Kristu J ežíší po všecka pokolení
na věky věkův. Amen.
V modlitbě prosil apoštol o milosti pro čtenáře
listu. Ví však dobře, že Boží dobrota a všemo
houcnost může více, než co my bychom si přáli,
anebo chápali. Úvaha o této vlastnosti Boží je
důvodem důvěry věřících. Tato důvěra a naděje
" Srv. 1 Kor. 1-5, 2-8.
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ještě vzrůstá při vzpomínce na sílu, která v nás
působí. Touto silou je moc Boží, milost Ducha
svatého, o níž mluvil ve verši šestnáctém.
Konečným cílem veškerého díla Božího je slá
va Boha Stvořitele. Na věky bude oslavován
V Církvi ve spojení s Kristem, neboť skrze něho
“a pokud V něm Bůh bude oslavován, dostane se
této oslavě přijetí před trůnem Božím.
Starozáko—nnímAmen, staň se, je uzavřena ta

to skoro liturgická modlitba.
P. Ant. Cala O. P.:

LITURG-IE SVÁTOSTI SVĚCENÍ
KNĚŽSTVA
Pokračování.

V. Podjáhenství.

Liturgie podjáhenského svěcení jevjádře stej
ná jako liturgie nižších svěcení. I při svěcení, na
podjáhna biskup dává "svěcen-cůmnapřed napo
menutí, pak jim odevzdává jejich vlastní nástroje
a konečně nad nimi říká konsekra—čnímodlitbu.
Když později byly k podjáhenství připojeny dva
důležité závazky: dokonale čistý život a “každo
denní modlitba 'br_evíře,projevilo se to iv liturgii;
k původním obřadůmpodjáhenského svěcení by
ly připojeny jakési doplňky: na začátku úvod-ní
napomenutí a litanie ke všem svatým, na konci
odevzdání amiktu, manipula, tuni'ky a epištolní
knihy.
1. Poněvadž přijetím podjáhenvství se defini-'
tivně ukončuje vstup klerika do služeb Církve,
proto se před tímto svěcením vyžaduje od kleri- '
ka titul, jenž mu zajišťuje existenci a na nějž
bude svěcen.
Arcijáhen vyvolává jména svěcenců a u kaž
dého uvádí titul, na nějž bude vysvěcen jmeno
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vaný kandidát. V prvních stoletích byl klerik
svěcen jen pro službu v určitém kostele, z něhož
měl pak hmotné zajištění. Později se věci změ
nily. Kostelů přiibýval-o,zakládala se beneficia,
určená k vydržování duchovenstva. Bylo též do
voleno, že klerik mohl žíti ze svého vlastního dě
dictví po rodičích. O hmotné zajištění řeholníků

se staral jejich vlastní řád. Poněvadž církevní
zákon zavazoval biskupy vydržovatí kněze nebo
jáhny, vysvěcené bez titulu, postačujílcího k je
jich zaopatření, časem se vyvinul zvyk uváděti
titul svěcení před přijetí-m prvního vyššího svě
cení, to jest před přijetím jáhenství; a od 13.sto—

letí před přijetím podjáhenství.
2. Když byli svěcenci vyvolání a uveden titul
jejich svě-cení, biskup k nim k-oná promluvu,
v níž je upozorňuje na důležitost jejich kroku:
„Synové nejmilejší! Když máte :býtivysvěceni
na podjáhny,opět a opět bedlivě uvažujte, o jaké
to břímě dnes sami dobrovolně žádáte. Neboť až
dosud jste svobodní a jest vám volno podle lí
bosti odejíti do stavu světského. Jestliže však
přijmete toto svěcení, už vám nebude dovoleno
změniti předsevzetí; nastane vám povinnost usta
vičně sloužiti Bohu - jemuž sloužiti vlastně jest
kralovati - a povinnost zachovávati čistotu s jeho
pomocí . . .“

Odlo-učeníod světa se nejvýrazněji projevuje
v čistotě, kterou svěcenci slibují, když přijímají
podjáhenství. Tyto povinnosti se zdají těžké, ale
vedou k pravé a nejvyšší důstojnosti, neboť „Bo
hu sloužiti jest vlastně kralovati“.
Biskup pak vyzve svěcence, aby, chtějí-li při—
jmouti tyto nové závazky, přistoupili blíže k ně
mu.
Tento obřad pochází z doby, kdy po-djáhenství
začal-obýti považováno za vyšší svěcení, to jest
z kon-ce 12. stol. Je vynecháván

při svěcení ře—

holníků, kteří mají sliby, protože ti-svými sliby
se už odlou-čili od světa.
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3. Potom se zpívá litanie ke všem svatým; při
tom biskup klečí, svěcenci pak leží na zemi před
oltářem, obrácení tváří k zemi.
Forma litanie je velmi vhodně volena k tomu
to svěcení. Světci, kteří jso-u tu vzývání, mají
totiž býti pro'svěcence nejen přímluvci, nýbrž
i skvělými vzory.
Ke konci litanie biskup vstane, Olbrátíse k svě—
cencům, uděluje jim slavnostní požehnání &pro—
sí Boha, aby je požehnal, posvětil a přijal do své
služby (benedicere, sanctificare, con—secrare).
Tento obřad zpívání litanie je velmi starý, ale
původně .seho užívalo až při svěcení *najáhna.
4. Když se skončí tyto přípravné obřady, jež
byly přidány k tomuto svěcení v pozdější době,
biskup přikročí ke svěcení samému. Všechny ob
řady jsou tu podobné jako při nižších svěceních.
Po litaniích má biskup k svěcencům promluvu
o povinnostech, které na sebe berou: „P-o-djáhen
musí pečovati o službu u oltáře: připravovat vo—
du ke službě u oltáře, přisluhovat jáhnovi, práti
oltářní plátna a korporály, podávati kalich a pa—
tenu k mešní oběti.“ Poněvadž však oltář značí
Krista, hlavu Církve, oltářní roucha pak údy ta
jemného těla Kristova, to jest věřící, proto s tě
mito liturgickými povinnostmi po-djáhna je Spo
jena též mravní povinnost: slovem i příkladem
přispívati k 'očišt'ovární&zdokonalování věřících,
aproto od okamžiku svěcení začíti nový živ-ot.
5. Po tomto napomenutí podává biskup každé
mu svěfcencikalich a patenu. Když se jich svě
cenci dotýkají, biskup praví: „Vizte, jaká služba
se vám svěřuje; proto vás napomí-nám, abyste .se
tak chovali, byste se líbili Bohu.“
Arcijáhen pak podává svěcencům konvičky
s vodou &vínem a misku s ručníkem, svěcenci
se jich dotýkají.
6. Nat-ose biskup modlí invitatorium a konse
krační madliřbu. V nich vyprošuj e svěcencům sí
lu a požehnání, aby je Bůh učinil statečnými a
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pečlivými strážci nebeského voj-ska, aby na nich
spočinul Duch svatý se svými dary.
Duch svatý je při tomto svěcení vzýván ze
zvláštní-oh důvodů. J áhenství zavazuje kleriky
k dokonalé čistotě. K tomu je třeba velké síly.
Duch svatý je však Bůh síly. Proto je při tomto
svěcení vzýván, aby dal podjáhnům svou nadpři
rozenou sílu k řádnému .plnění jejich stavovských
povinností.
7. Závěr obřadu po-djáhenského je odevzdání
posvátných Touch. Biskup klade svěcencům hu
merál, jejž mají okolo krku, na hlavu, řikaje:
„Přijmi nárameník (humerál), jenž značí krocení
jazyka.“ Potom každému svěcencí navléká ma
nipul na levou ruku a říká: „Přijmi manipul, jenž
značí ovoce dobrých skutků.“ Konečně každému
svěcencí obléká tuniku, řikaje: „Rouchem rados
ti a šatem veselí .přiodějž tě Pan.“ Po každém
tomto úkonu dává biskup svěcenci požehnání, ří
kaje: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.“
Nakonec podává biskup každému svěcencíkni
hu epištol, řikaje: „Vezměte knihu epištol a měj
te moc předčítati je ve svaté Církvi Boží, jak za
živé, tak i za mrtvé. Ve jménu Otce i Syna i Du—
cha svatého. Amen.“
Tím jest ukončeno svěcení podjáhnů. Biskup
pokračuje ve mši a když přijde k epištole, jeden
z novo-svěcených podj áhnů ihned vywkonávásvůj
úřad, hlasitě čte epištolu. 
Kristus vykonával podle Duranda podjáhen—
ský úřad, když na svatbě v Káni proměnil vodu
ve víno a když při poslední večeři naléval vodu
do nádoby, aby umyl nohy svým učedníkům.

VI. Jáhenství.

Jáhenské svěcení uděluje biskup 'při mši svaté
hned po epištole. Obřady jáhenskéh'o svěcení za
čínají jinak než u předešlých svěcení.
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1. Když arcijáhen vyvolá svěcence jejich jmé
nem, obrátí se k biskupovi se slovy: „Nej—důstoj
nější Otče, svatá mat-ka Církev katolická žádá,

abyste tyto přítomné podjáhny .posvětíl,vkláda
je na ně břímě jáhenství.“ Církev žádá o posvě—

cení nových jáhnů, protože jich potřebuje k své
mu trVání a k svému vzrůstu.
Biskup se táže: „Víš, že jsou toho hodní?“ Ar
_cijáhen odpoví: „Pokud to dovoluje lid-ská křeh
kost, í vím í dosvědčují, že jsou hodni vzíti na
sebe břímě tohoto úřadu.“ Biskup odpoví: „Bohu
díky!“ Blaho Církev vyžaduje, aby k vyšším svě

cením byli připuštěni jen žadatelé opravdu hod
ní. Proto se biskup táže, zdali přihlášení svěcen
ci jsou toho hodni. A poněvadž svěcenci bývají
vychováváni pod církevním dozorem, v seminá
ři, arcijáhen může říci s určitou jistotou, že jsou
hodni toho úřadu.
Bis-kuppak oznamuje duchovenstvu i lidu: „Za
pomoci Pána Boha a Spasitele našeho Ježíše
Krista volíme tyto podjáhny k svěcení na jáhny.
Má-lí někdo něco proti nim, ať vystoupí a řekne
to; avšak ať je si vědom své vlastní lidské sla—
bosti.“
2. Po krátké pomlčce se biskup obrací ke svě

cencům a mluví k nim o povinnostech jáhnů:
„Jáhnovi přísluší přisluhovati u oltáře, křtíti a
kázati.“ Biskup zdůrazňuje svěcencům jejich já
henskou důstojnost a připomíná jim, že jejich
jáhenské funkce vyžadují, aby žili svatě a "svým
příkladem vedli k svatosti i jiné: „Poněvadž jste
spolupřisluhovateli a spolupůsobitelí (commínis
tri et cooperatores) těla a krve Páně, vz-dalujte
od sebe všechny tělesné žádosti.“ Za vzor jím dá—
vá sv. jáhna Štěpána, a ukládá jim, aby, „hlá
sajíce evangelium ústy, vykládali je též příkla
dem svého života“.
V prvních stoletích křesťanských byla činnost
jáhnů velmi rozsáhlá. Hlavní jejich úkoly byly:
pečovat o chudé, rozdávat Eucharistii a hlásat
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slovo Boží. Mnohdy jejich činnost byla rozsáh—

lejší než činnost kněží. Apoštolská konstituce na
zývá jáhna okem, uchem, ústy, rukou, srdcem a
duší biskupa.
Po napomenutí se biskup modlí nad svěcenci
litanii ke všem svatým, nebylo-li předtím svě-—

cení na podjáhny, při němž už byla tato litanie
zpívána.
3..Potom :bisku-pvyzve všechny přítomné, aby,
když všichni dali společný souhlas ke svěcení,
provázeli jej při svěcení společnou modlitbou za
svěcence; mají se modliti za svěcence, alby zářili
duchovním životem, aby je Bůh milostivě chrá
nil a svým požehnáním je posílil.
V kon-sekračnímodlitbě ve formě preface, kte
rá je pravou perlou liturgické modlit-by, obrací
se biskup slavnostním způsobem na všemohou—
cího Boha, který „udílí hOd-nosti,rozděluje stup
ně důstojnosti a pořádá úřady, který - ač je v so—
bě stále ne—změněný- přece všechno obnovuje a

vhodně zařizuje pro každou dobu, který takovou
obnovu, vzrůst a rozšíření dopřává také své Cír
kvi trojí hierarchií“.A biskup pokračuje: „Nechť
Bůh milostí pamatuje na ty, kteří budou posvě
ceni na já—hny,nechť jim odpustí jejich hříchy a
udělí jim nutné milosti ke zbožnému životu; ne.
bot' on zná všechna tajemství a zkoumá srdce.“
Poněvadž však ten, kdo chce žíti ctnostné, mu
sí bojovat proti zlému duchu, proto biskup nyni
přerušuje modlitbu, vkládá pravou ruku na hla
vu každého svěcenlce a říká při tom: „Přijmi Du—

cha svatého k posile a k odporování ďáblu i jeho
pokušením, ve jménu Páně.“
Potom biskup pokračuje v (konsekrační mod
litbě, drže pravici vztaženou nad svěcenci, a pro

sí Bo'ha o udělení sedmi darů Ducha svatého svě—
cencům, aby věrně plnili svůj úřad a žili ctnost—

ným životem, jenž září důstojnosti, skromnou
vážností, stálou čistotou a nevinnosti a duchovní
ukázněností. J ejich čistota, modlí se dále biskup,
420

má sloužit za vzor všemu lidu, mají býti ne—
ochvějně upevnění v Kristu a stálým pokračo—
váním v dobru si zasloužit, aby z nižšího stupně
dospěli k vyššímu.
4. Potom dává biskup svěcencům vnější od—
znaky jejich nové důstojnosti: štolu, dalmatiku
a knihu evangelií.
Biskup usedne, dá každému svěcenci, který
před ním poklekne, štolu na levé rameno a při
tom říká: „Příjmí 'bílou štolu z rukou Božích,
plň službu svou, neboť mocen jest Pán, rozmno
žiti v tobě milost svou, jenž žije a kraluje na
věky. Amen.“ Přisluhující kněží pak přeloží svě
cencí štolu křížem pod pravým ramenem.
Potom oblélká biskup každému svěcencí dal—
matíku, říkaje: „Příodějž tě Pán oděvem spásy
a rouchem radosti a pancířem spravedlnosti ob—
klopuj tě vždycky. Amen.“
Nakonec podává biskup každému svěcencí kni
hu evangelií, jíž se každý dotkne; biskup při tom
říká: „Příjmí moc předčítati evangelium vCírkví
Boží, jak za živé tak za mrtvé, ve jménu Páně.
Amen.“
Závěr obřadů jáhenského svěcení tvoří mod—
litba, v níž biskup opět prosí Boha, aby svěcencí
věrně a řádně plnili svůj úřad ažíli svatě.
Tím je svěcení jáhnů ukončeno. Jeden z novo—
svěrcených jáhnů hned čte ne'bo zpívá evange—
líum.
Kristus prý vykonával jáhens'ký úřad, když
při poslední večeřipodával svým učedníkům své
těl-oa svou krev; dále když je vybízel k bdělosti
a modlitbě slovy: „Bděte a modlete se;“ a koneč—
ně když kázal evangelium.1
(Pokračování.)

* Durandus II, c. 9, n. 19.
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Dr.Augustin Uher:
BAROKOVÁ ZBOŽNOST A DNEŠEK „
Kdo by neznal nějaká otlučená Boží muka
s roztodivným začernalým obrázkem, kdo z nás
neviděl truchlé zbytky sousoší, kde se postavy
nám už neznámých světců kroutí v podivné kře
či a pahýly svých končetin zvedají v jaké-msi
nesrozumitelném vytržení k nebi. Kdo si nevšiml
opuštěných, křiklavé a trapně přebarvených sta—
rých křížů, kdo nepozoroval v omšelých chrá»
mech temné oltářní obrazy, na nichž jen tváře
přísné či milostné vystupují, osvětleny jakýmsi
pohaslým světlem? Dech plísně vane z těchto vě
cí, povlak špíny na nich straší a rozpadávající se
starodávnost od nich odpuzuje.
Tak se nám zachovaly památky z doby baro
ka, zhruba ze století 17. a 18. Není se co divit, že
donedávna i vzdělanci odmítali kulturu této do
by jako výstřední, hrubou a neladnou. Dnešek se
však dobral spravedlivějšíh-o názoru na dobu ba—
roka. Chápeme už, že ta špína na starých mal
'bách není baroková, nýbrž že jsou to saze nepříliš
staré. Všecko to zaneřádění, zničení, zneuctění
a pokoření má na svědomí nechápavá in'dolen
ce liberalistické éry, která ve svém suchém roz—
umářství nerdovedla najíti ke vznětu barokové
epochy a k jejímu citovému dynamismu žádný
vztah.
Když tedy odečteme všechno to, co navalily
falešného na baroko pozdější časy,dojdeme k po
znání, že tato doba nemá jako svůj znak vetchost
falešné pohřební ná-dhery, nýbrž že pod znešva—
řením a pokořením nacházíme mocný život, du
cha, jehož silou rozehrával výtvarník hmotu do
nebývalých tvarů, a dával jí výraz, který byl od
leskem hlubokého a mocně nábožensky vzruše
ného citlivého zbožného nitra. A tak jako v ny
nější době smývá ruka obnovitele barokových
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památek pozdní nános s krásy původního pocti

vého díla a přivádí je k obnovené slávě, tak by—
chom mohli očistit i jiné duchové projevy veliké
doby a přišli bychom k podobným potěšitelným

výsledkům.
Zvolili jsme si kamenné a barevné svědky za—
šlých časů, protože jsou každému nejlépe známy,
jsou nejpravdivější a nejjasnější svědectví o du—
chu doby, ve které vznikly. Náboženské umění
všeho druhu, jeho úroveň a forma jsou nejlep—
ším a nejpřesnějším ukazovatelem výše nábo
ženského života v každé době. Století 17. a ko
nečně i 18. bylo dobou vzrušených zápasů neje
nom na bojištích v různých končinách Evropy,
ale i nesmírného napětí v lidské duší a úporných
bojů o její nové určení a novou rovnováhu. Vy—
pětí citů, potřebné k vítěznému vybojování toho
to zápasu, se projevilo i na duchu dobové zbož
nosti.
'
Předchozí časy znamenaly chronickou krisi ná—

boženských forem. Husitství, které se snažilo
o zpřísnění života a o návrat k domněle ryzejším
formám náboženského života, přineslo zajíma—
vým paradoxem první ukázky nálady silně pro
tikněžské, ba téměř protináboženské vůbec. Skep—
se, která z husitství vyklíčila, projevuje se nej-—
lépe "dobovýmobrazem, na němž je znázorněno,
jak vozkové horlivě, ovšem bez jakékoliv naděje
na úspěch, pobízejí ke spěchu koňská spřežení,
zapřaženáv opačném směru na předním i zadním.
konci vozu. Vůz byl obrazem Církve, vozkové
byli kněží dvou různých směrů náboženských.
v zemi. Kultura renesanční rov-něž v kruzích.
vzdělanců uvolňovala náboženskou vroucnost.
Avšak Církev ve všem kolotání časů zachovává
dvojím způsobem neměnný podklad křesťanské
ho života. Tito dva činitelé jsou neměnnost učení
a nadčasový ideál svatosti, Vjehož naplnění pod
léhají ovšem ti, kdo baží po dokonalosti, vlivům
doby.
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S prv.ními projevy barokové zbožnosti setká—
váme se V listech a zprávách mladých českých
kavalírů, meškajících na zkušené v Italii. Než ne—
smíme z nich vyvozovat více, než co mladí šlech
tici chtěli sdělit adresátům ve vzdálené vlasti.
Šlo spíše o vylíčení vnějšího dojmu a společen
ského rázu různých náboženských slavností, pro
cesí a zbožných divadel. Jak se změnila srdce
mladých Čechů, to povědět byl příliš obtížný &
složitý úkol pro takového mladého Humprechta
Jana Černína. Než skrze formu a společenskou
konvenci nedovedli historikové proniknout ještě
nedávno. Viděli rušné pouti, slavná pro-cesí,no
vou intensitu úcty mariánské, zanícený kult ná
rodních patronů, ale byli ochotni hlásat, že za
vyvinutou a skvělou formou těchto projevů ne
bylo ducha. My víme naopak, že prvně .se oby
čejně projevuje na věci kaz právě ve formě; a
vůbec dokonalá forma bez opravdového obsahu
není možná.
Baroková zbožnost proniká po období rene—
sančního zakolísání opět celého člověka, jako ně
kolik století předtím v době gotické. Avšak jaký
je tu rozdíl! Střední věk jak ve svém díle myš
lenkovém, tak ve své práci civilisační bojoval
proti přírodě a přemáihal ji ve smyslu odmítání
smyslový-ch radostí, jak to vyjádřil nejjasněji a
nejrozhodněji svatý Augustin. Naopak svět ba
roko-vý.Příroda se začíná chápat jako, velkolepý
odraz tvůrčí činnosti Boží, její krá-sa a lahoda
pak nejsou zavrženíhodny, vždyť zvěstují moc a
slávu Boží. Také širší okrsek pozemský - vlast 
sesvými přírodními divy, památkami, bohatství-m
a věncem znamenitých mužů, nade vše pak se
svými světci a světiCemi, dostává nové místo
v poměru Boha a světa.
Horoucí vz-nícenost citu a poetické laděrní duše
výtvarným i literárním a hudebním uměním ba—
rokovýrm určuje ráz dobové zbožnosti. Nábožen
ství proniká opět všechno myšlení člověka a
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zkrášluje i posiluje celý lidský život od křtitel
nice až „poslavnou zádušní mši. Náboženská nota
proniká i ven z kostelů.Literátská bratrstva pěs
tují půvabně zlidovělou píseň náboženskou. Na
nejlahodnějších místech lesů, luk a polí budují
se kapličky, kříže, Boží muka i prosté obrázky,
obyčejně pod ochranou stromoví, na památku
nějaké osudové události. Tyto projevy laické
zbožnosti ukazují mimoděk nejužší spojení ná
boženství s živlem přírodním a se životní reali
tou. Život v 17. století byl těžký hmotně i du
chovně. Nejistota dne dodávala reality lidskému
pocitu závislosti na vůli a milosrdenství Boží-m.
Básník Jaroslav Durych ukazuje v .příšerné na
hosti, jak zlo a hrůza v té době vystupovala před
tváří člověka v celém svém apokalyptickém roz
sahu. Nedivme se tedy, že peklo a ďábel byly
tehdejšímu člověku mnohem evidentnější veliči
ny, než nám v životním závětří a v zajištěné exis—
tenci. Tento informativní rys je dalším základ
ním prvkembarokové zbožnosti, který ukazuje
moc-né metafyxsiickérozpětí tehdejšího ducha.

Ale tím jsme nevyčerpali rejstříky zbožnosti
barokového člověka. Ta má také v některých
svých projevech ráz utilitární. Mor, války, dra—
hota, pád dobytka, nemoci a truchlivé bídné ča
sy byly jistě dostatečným vysvětlením pro okol
nost, že hluboce v Boží pomoc důvěřující baro—
kový člověk prosil Boha o pomoc v časných po
třebách, častěji než křesťan .drneška. Rané a

vrcholné baroko má ráz období vzrušeného boje
a dynamického napětí. Z něho přechází veuvítěrz—

nou píseň chval a hymnickou oslavu Boží, když
boj byl převážně šťastně dobojován. Asketického
jesuitu prudké apologetické výmluvnosti nahra—
zuje lbílýprem-onstrát se smyslem pro krásu Boží
oslavy. Takový Svatý Kopeček na Moravě, to již
není svědek bolestného zápasu o duši českého
lidu, jako tak zvaná alej protireformace na Kar
loVěmostě v Praze. Líbezná stavba chrámu pre
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monstrátského, toť alej nejušlechtilejšího vítěz—
ství, která má vznešenou ctižádost & schopnost
státi se monumentálním pomníkem tohoto obra
tu, pomníkem, patrným po celé širé krajině &
kouzelně přitahujícím po věky. Uměřená výzdo—
ba chrámu V ala-bastrové běli a zlaté s tolik z-dů
raz-něnou výzdobou kůru, kde sbor okřídlených
andělů pořádá velkolepý koncert k hymnické o—
slavě Boží, zdaž to nebyla pro opojeného diváka
18. století tucha pravého ráje a odlesk nebeské
dokonalosti? Vždyť toto ovzduší čaruje básníkům
i malířům - a nikoliv nevýznamný-m - i dnes.

Ovšem,od cílů tak závratných je jen malý krů
ček k banálnosti, není-li duch i forma svrchova
ně práva svým ůkolům. Musíme téměř přisvěd
čit knězi, který prohlašuje, že by hned vyhnal
z kostela ministranty, kteří by se tu chovali tak
frivolně, jako andělíčci na některých barokových
obrazech. Rovněž můžeme uvěřiti rozhorlení
dnešního ředitele kůru, který prohlašuje, že slu
ší vzíti bič na hudeb-níky, provozující při po
svátné liturgii hudební mši Jana Jakuba Ryby
s práskáním biče, pískáním pastýřů a jinými pří“
ro—dnímizvuky. To zacházel ve svém doznívání

duch baroka svým naturalismem příliš daleko,
takže dnešnímu civilnímu a přísně styl uctívají
címu člověku se to zdá téměř rouháním, ačkoliv
tím barokový člověk ve svém přírodním zaníce
ní a při lidovém zamíření jistě upřímně uctíval
Boha. '

Když jsme tu rozvili aspoň v povšechných ry
sech obraz \barokové zbožnosti, nečinili jsme to
proto, abychom mu získali bezmeznýanekritický
obdiv. Snažme se však správně pochopit baro
kovou dobu, v níž tkví kořeny našeho národního.
i náboženského bytí. Uplynulá doba 5 kultem
samoučelné jednoduchosti, -s odporem k monu
mentalitě a s podceňováním citu nemohla baroko
pochopit. Nadchází však nová doba, dynamická,
s velkou budovatelskou vášní a pathosem, které
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tvořivé napětí barokového člověka je“ mnohem

bllZSI.

P. Bertrand

O.P.:

NOVÁ KNIHA O LITURGISMU1
Druhé vydání knížečky Max Kassiepeovy, „Irr—
Wege und-vUmwege im Frómmigkeitsleben der
Gegenwar “, může ukázat její potřebnost a spo
lu též ochotu přistoupiti 'a napraviti se, jak to
požaduje tato knížečka.Autor nechce vnášet spo

ry a rozptýlení do dobrého hnutí k zúrodnění
křesťanského života, chce jen jako dobrý hospo
dář odstranit příliš bujné a neplodné výhonky.
Zároveň chce povzbudit k liturgickému hnutí,
zdravému proto, že se při-drží v poslušnosti cír-_
kevně stanovených zařízení. Krátkou statí, oč
vlastně jde, uvádí nás do stavu této spletité otáz—
ky, otázky kvasícího nového života v Církvi; k o
značení všech těch hnutí používá názvu liturgis
mus. Nejdříve ovšem ukáže, jak a oč se liturgis
mus zasloužil. O znovuvykopáníz trosek zapo
menutí nauky o Církvi, jako mystickém těle
Kristově a o všem, co z toho plyne, jako větší
cenění a návštěvu svátostí, účast na svátostném
životě Církve v liturgii, a s tím související opra
vy vě-cíliturgický nevhodných, na příklad úpra
va modlitebních knížek a diecésních zpěvníků,
omezení výstřelků soukromých pobožnosti &ne—
možně pobožných knížeček, zušlechtění vkusu
věřících i umělců. A tak se připojily k životu &
ruchu náboženskému kruhy, které se dříve kos—
telu a církevnímu životu vz'dalovaly. Ukazuje,
jak hlavně mezi mládeží došlo toto hnutí sou
hlasu.

_

Ovšem, musí hned ukázat na nebezpečí. Neboť
1 Kassiepe: Irrwege und Umwege. II. Aufl. Echter
Verlag, Wůrzburg 1940.
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nebezpečí je všude, a i zde, neboť když se přeže—

ne dobrá věc, může uškodit. Když se jedna část
vydává za celek, jeden prostředek, který by sta
čil na všechno. Hlavní výstřelky liturgismu shrnu—
je Vněkolik bodů, vždy osvětlených příklady: na
příklad nedostatek úcty a poslušnosti k Církvi
předepsaným rubrikám, když liturgičtí kněží při
vádějí tak zvané malé pozdvihování Opět k pů
vodnímu zvyku (i se zvoněním ministrantů při
tom). Nebo: svatební mše, skoro celá v-lidové ře
či. Nebo: požadavek, aby svaté přijímání bylo
přijímáno ve stoje, pak také, aby oltář a kněz
byli obrácení tváří k lidu a podobné věci, pOža

dované jako návrat k správnýmapůvodním zvy
kům v křesťanství. Dokonce .sevyskytují i kněží,
kteří se modlí svůj breviář v lidovém vydání,
ačkoliv pro kněze nic takového schváleno neby
l'o. A když se má vystavěti kostel podle liturgic
kých požadavků, vypadne z toho často puritán—
ská modlitebna, neboť se žádá odstranění Všech
ozdob, soch, kaplí atd.
Jiná slabost hnutí je v přehá-něcnípoužití mi
sálku. Tu vidíme se předhánět věřící s knězem
V o>bracenía slabikování listů misálku; A zapo
míná se proto, že mše svatá je předně oběť. Po—
'dobně je tomu 's recitovanou mši svatou. Když je
dobře nacvičena a nerecituje se příliš mnoho, tře
bas i to, co není dovoleno, na [příklad modlitby
kněze při obětování, a neruší se tím ani kněz, ani
věřící ve zbožnosti, může se osvědčit. To však se
nehodí vždy a pro všechny. A hlavní je zbožně
se súčastnit mše svaté. Ovšem že takový liturgis
ta |bude se dívat s patra na mimoliturgické po
božnosti, na příklad růženec a křížovou cestu,
nepochopiv, že Církev jako dobrá matka různých
dětí poskytuje každému, co se mu hodí a prospí
vá. A—ni
nebude spoléhat příliš na objektivní ce
nu modliteb. Neboť si musí uvědomit, že ten ú
kon je také jeho, ne jen Kristův.
Vdalších statích pak si všímá poměru mladých
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a starých, který vznikne, když na příklad pan
farář a kaplan zastávají každý jiný liturgický
směr; a pak otázek, které jsou ohroženy liturgis
mem, na příklad častá svatá zpověď, které se li—

turgisti vyhýbají, protože ve staré Církvi se také
nechodilo tak často ke zpovědi,a pod., nelbovchá
pání manželství, které pro horlivé přirovnávání
k mystickému spojení Krista s Církvi ztrácí spo—
jení se zemí, a tedy nedovede posíliti ty, kteří
musejí ten život prožít V celé jeho opravdové
skutečnosti. A hlavně třeba dbát, abychom při
veškeré péči o vnitřní život neupa'dli do výstřel
ku, nýbrž hledět, abychom zachovali to slovo e—
vangelia o apoštolátu. Církev nemůže se zavřít
jen do kostelů, do vnitřního života; Církev musí
ven mezi lidi, získat je.
V celku můžeme říci, že Ka-ssiepe je Kassiepef,

totiž ač nemusí každý v podrobnostech s ním
souhlasit, přece jen, že je třeba'to, co zdůrazňu
je: jednotu i při různých prostředcích. A širší
,rozhled. Dopřát, .pokud to nepřekračuje míru,
každému, aby vytvořil svůj život podle možností
jemu daných. A myslím, že i když výtky Kassie
peho zdůrazňují víc asketickou, činnou, subjek
tivní -stránku, přece neuškodí opravdovému li—
turgistovi. Ten mu za ně poděkuje, jako poděku—
jeme někomu, kdo nás šetrně upozorní na chybu.
Tak to chápe Kassiepe, a doufá, že tak to pocho—
pí i všichni. Neboť hlavní, co V životě je třeba
držet, je míra.

ŽIVOT
NĚKOLIK POZNÁMEK K ZILKOVE KNIZE
NAŠE KRESTANSTVÍ

Kniha předního českého protestantského myslitele,
překladatele Nového zákona. Kniha psaná celkem klid—
ně. Kdo by pochyboval o tom, že autor je člověk. vy—
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rovnaný, jistý v tom, co tvrdí? Způsob psaní, stálé odbo
čování od daného tématu vám připomíná různé nábo
ženské úvahy Masarykovy. Pozorujete, jak se autor
pohybuje stále na periferii položené otázky a zdá se,
jako by se bál jíti k podstatě věci. Znalostí všech nábo
ženských proudů zvláště v křesťanských církvích pře
vyšuje ovšem nesmírně Masarykovu povrchnost v tomto
ohledu. A právě tak způsob, jakým se vyjadřuje Žilka
o křesťanských směrech, které jsou v rozporu s jeho
názory, je zcela odlišný od způsobu vyjadřování u Ma—
saryka. Jistý takt, snaha být spravedlivým ke všem,
i k odpůrcům, je jistě předností autora knihy Naše
křesťanství. Že se mu to vždy nepodaří? Ostatně, která
snaha se podaří v celém rozsahu a vždy? A přece už
sama snaha je něco hodného chvály a uznání.
Obsah knihy je zajímavý po mnohé stránce a snad
právě ta okolnost, že se tu střídají pojmy a názory jako
v kaleidoskopu, činí knihu zajímavou. Je tu mnoho otá
zek nad-hozených, mnoho myšlenek, s nimiž lze věru
těžko sou-hlásit, a nelze se v krátkém referátu ani do
tknout Všeho, co člověku napadá při četbě. Musím se
, proto omezit jen na několik poznámek, na kritiku ně
kolika myšlenek, jež se mně zdají být karakteristické
pro celé pojetí Žilkova křesťanského názoru.
Už sám titul knihy je velmi příznačný a nutí k myšle
ní. Naše křesťanství, to jest křesťanství Žilkov-oa skupi
ny lidí, kteří smýšlejí tak jako on. Tak rozumí autor
titulu své knihy, jak se dovíme z úvodu. Křesťanství je
v jeho pojetí něco relativního, jistá hodnota, která pod
léhá subjektivním názorům jednotlivcovým, něco měni
telného, co se řídí názory doby, lidí, co podléhá člověku.
Zdá .se vám, že v Zilkově pojetí je křesťanství cosi ne
jasného, nejistého, a při tom cosi zcela lidského. „Ještě
dlouho se povede myšlenkový zápas o zjištění podstaty
křesťanství“ (52). Tedy po devatenácti stech letech ne
víme ještě, co je křesťanství. Jestliže se ovšem život
křesťana vyčerpává ve stálém hledá-ní - prostestantis
mus je podle Žilky hnutí, snažení, tvoření, hledání (60)
pak chápeme jeho doznání. Pro nás je křesťanství věc
hotová, kterou není třeba teprve tvořit, hledat, protože
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normy, jež jsou dány V Kristově učení, mají platnost
obsolutní a nepodléhají lidským rozmarům. Žilka se
brání sice tomu, že by jeho křesťanství bylo cosi zcela
subjektivního. „Mé křesťanství se nevznáší ve vzduchu
jako výtvor nebo vynález vlastního myšlení“ (14). Ale
při tom klade důraz na své křesťanství a tvrdí, že
„absolutní jednota dogmatická není možná“ (52).Protože
kdyby byla možná dokonale objektivní dogmatika, byla
by jen jedna (15). Zde je právě podstatný rozdílmezi
námi a protestanty v chápání křesťanství: kdežto pro
katolíka platí objektivní dogmatika, její-ž obsah je ur
čován učitelským úřadem Církve, zaručujícím objektiv
ní pravdu i věroučnou jednotu, platí pro evangelíky .zá
sada svobodného hledání, v níž je základ věčné roztříště
nosti, jejíhož konce nelze dohlédnout. Protestantským
subjektivismem, zahájeným Lutherem, byla otevřena
brána věčnému neklidu, věčnému hledání, které zname
ná pozvolné ztrácení a ubývání .sil. „Reformace je pro—
ces, který pokračuje“ (SO).Těžko .říci,že by to byl proces
slučovací, 'když vidíme z dějin, že výsledkem tohoto pro
cesu je další rozklad. Autor sám doznává, že vznik
některých sekt byl pokračováním v reformaci (60),pro
tože reformace není hotóvá (5-9).Reformace je princip,
ne definitivní útvar (59), Proto stále vpřed čili jinými
slovy stále dále od skutečného učení Kristova, stále
dále od evangelia a prvotní Církve. „Každá novější cír
kev protestantská, vzniklá po klasickém období refor—
mačním, svědčí o tom, že vývoj šel dále. .Jde dál až
podnes“ (16). Ano, šel až k. církvi českomoravské, která
už nemá z křesťan.-stvínic než jméno. A půjde-li ještě
dále, jak doufá Žilka, pak bude třeba vzdá-t se i jména
ve jménu reformace a pokroku.
_
Je to stále a stále táž myšlenka relativity křesťanství
a následkem toho stálého vývoje náboženské ideje Kris
tovy, jež proniká protestantismus. „Není dnešnímu člo
věku možno opakovati staré formule. Není možný ná
vrat k jakékoliv formě křesťanské minulosti“ (12),To je
východisko protestantismu. Reformace znamenala roz
klad křesťanství, které tvořilo nerozbornou jednotu až
do XVI. století. A tento rozklad pokračuje. Nebyl to
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rozklad celého křesťanství, protože křesťanství ve svém
cellku katolické Církve zůstalo tím, čím byl-o. Byl to
rozklad oné skupiny, která se odtrhla od církevní jedno—
ty a zahájila své bloudění na základě myšlenky stálého
vývoje k Kristově myšlení. Princip subjektivismu byl
postaven jako hlavní a jediné dogma reformačního hnu
tí. Lidské bylo dosazeno na místo božského. A dnes, kdy
protestantský oekumenismus usiluje o jistou jednotu,
kterou ztratil a kterou nemůže nalézti a také jí nenajde,
jsme svědky tragiky hnutí, které by rádo nalezlo to, co
odhodilo, aniž by se muselo vrátit tam, odkud vyšlo.
„Pro protestanta žádná tradice není nedotknutelné“ (.19).
A abychom tomu lépe rozuměli, že člověk má právo
určovat si svůj poměr k Bohu a má právo provádět za
všech dob kritiku Boží myšlenky, znázorňuje nám to
Žilka příkladem: „Žádná jiná Vědanepřijímá bez výhra
dy názory ze 16. století. Astronomie překonala geocen—
trický obraz světa Martina Luthera, který prohlašoval
Koperníka za arogantního blázna & jeho-názor za libo
vůli . .. Reformántoři dali své současnosti theologii na
svou dobu nejlepší. Ale troufá si někdo říci, že je to
theologie neomylná pro všechny doby?“ (1-9).Vše má
hodnotu jen pomíjející. Žilkovo křesťanství není křes
ťanství Kristovo, nýbrž křesťanství takové, jaké je chá
pe Žilka. Tedy křesťanství jeho. Nemá platnost věčnou,
není pro všechny doby. Je podle něho jen pro dobu
naši, pro dnešního člověka, tak jako křesťanství Luthe-
rov-o bylo pro XVI. století. Příští doby nám přinesou
nové křesťanství, které bude lépe vyhovovat dobám
příštím a lidem' novým. To jsou závěry zcela logické a
samozřejmé od té chvíle, kdy byla odmítnuta autorita
Církve učí-cí, kdy na místo článku víry o učitelském
úřadě Církve byla dosazena autonomie rozumu každého
věřícího. Proto také nevěříme, že kdy dojde k jistému
sjednocení protestantských církví mezi sebou. Oekume
nické hnutí dosáhne nanejvýš toho, že jednotlivé pro
testantské náboženské společnosti se navzájem lépe
poznají. Ke sjednocení je však třeba více než vzájemné
ho poznání.
o katolicismu ví Žilka mnohem více, než vědí ostatní
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protestanté, a musíme mu přiznat, že .se snaží být spra
vedlivý. Přesto však nese těžce rozmach katolické Cír—
kve a její vliv, jaký může uplatňovat tam, kde znamená
převahu. Na jedné straně tvrdí, že protestanté jsou
mnohem výbojnější než katolíci, že katolicismus vede
k jakési pasivitě, a na druhé straně píše, že obnova ka
tolictví směřuje vždy ke zvýšení autority Církve a její
moci (35).Katolická Církev se označuje jako panovačná,
která ve svém sebevědomí chtěla těžit vždy jen pro sebe
a pro .své zájmy, a to jednostranně a bezohledně pod
heslem .pokřestanění života veřejného a rodinného-. Zá
roveň pak vyhrožuje, že toho nebud-e katolíkům zapo
menuto. Při tom však zapomíná, že národ, který je ve
svém celku katolický, má právo na katolickou školu, na
katolické učitele, na katolický rozhlas atd. Dovolává se
demokracie a zapomíná, že kdyby se dostalo našim pro
testantům, co jim náleží podle práva a spravedlnosti, že
by toho bylo mnohem méně, než se jim dostává, když je
jich sotva dvě procenta v národě. Podobné věci Žilka
psát neměl. To jsou slova, ,která se hodí tak do Kost—
nických jisker, ale ne jemu, zvláště, když často ukazuje,
jak protestantismu-s byl už za Rakouska výbojnější než
katolicismus. Právě tak mohl potlačit větu,kterou tvrdí,
že vznik papežství a vše, co souvisí s pojmem římského
biskupa, je založeno na legendě o pobytu apoštola Petra
v hlavním městě říše (177). Tak se mluvilo ještě před
padesáti lety a .tehdy měla podobná řeč ještě nátěr če
hosi moderního a vědeckého. Dnes -užje nejen n'evědec
ké, nýbrž i nemoderní mluvit o legendě ve spojitosti
s otázkou pobytu sv. Petra v Římě. Proto podobná řeč
málo zapadá do celku knihy. Píše-li pak autor: „Řím
sko-katolické církvi nestačí býti první mezi rovnými;
chce býti jedinou duchovní i světskou mocí“ (34), má
pravdu až na poslední slova. Církev katolická se nemůže
řadit s jinými křesťanskými církvemi, které se od ní
odštěpily, protože je jedinou Církvi Kristovou, je jedi
nou duchovní mocí. Nechce však být mocí světskou.
Leda potud, pokud duchovní hodnoty mají primát.
Uznáváme upřímné snahy Žilkovy, tak jako uznáváme
mnoho poctivého v úsilí velkých reformátorů. Ale co je
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to vše platné, když jsou to kroky mimo cestu! Jediná
cesta pro ně byla cesta nazpět, protože ratolest může
růsti jen tehdy, žije-li ve spojení s kmenem. Každé od
štěpení znamená zánik. Je nám líto protes'tantůxa modlí
me se za ně, aby se vrátili do domu otcovského, v němž
jedině je přirozené prostředí pro každé dítě.
R. M. Dacík O. _P.

Žilka, Naše křesťanství. Laichter, Praha 1941,str. 354,
K 48.

O SPOJENÍ KRESTANÚ
(K článku H. Langa v Hochla-nd, květnové číslo 1941.)

Křesťané mají dosti náboženství, aby se nenáviděli,
. ale ne dosti, aby se milovali.
Každého pravého křesťana mučí myšlenka, že se [křes
ťané jednotlivých vyznání vzájemně nechápou, až ne
milují, ba nenávidí. Vždycky byli lidé, kterým bylo
nejtrpčí muk-ou,že jsou křesťané rozptýleni na tolik vy
znání, která mají .pro sebe navzájem odsouzení a nanej
výše hrůzu jistého zatracení, které nesou svou růzností
jako ve-svém lůně. Touží po sjednocení křesťanů.
Ale tato cesta je neobyčejně svízelná. Byly tu Malín
ské rozhovory, řízené kardinálem Mercierem s jedné
strany a lordem Halifaxem (ne oním dnešním poli-ti
kem!),se strany druhé. Byla tu unionistická práce Vele
hradská, kláštera v Amay sur Meuse, .rurských seminářů
v Lille a pak v Římě, hnutí kolem časopisu Una san—cta.
S protestantské strany konference ve Stockholmu, Ox—

fordu a Lausanne. Řím se choval ke všem těmto poku
sům krajně zdrženlivě, k některým i přísněji. Některých
se účastnil jen jako pozorovatel svými důvěrníky v přís
ném inkognitu.
Loni vydal Casper sbírku „Um udieEinheit der Kirche“,
shrnující studie, články, diskuse, náměty různých křes
ťanů různých křesťanských vyznání, lidí, kteří nechtějí
odstraniti Církev, nýbrž církve. Nazýváme toto hnutí
souborně hnutí Una sanc-ta. Toto hnutí je velmi složité.
Jen některým tane na mysli sjednocení všech křesťanů
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V jedné víře. U některých stačí spojení jen V jakési vzá
jemné úctě a toleranci, nebo se dokonce spokojují 3 od—

straněním vzájemné nenávisti. Protestantům je tak asi
celkem jasno, že nemoh-ou očekávati od katolíků jejich
zmizení V jakési nové církvi budoucnosti, ani samí by
nechtěli utonvoutiV katolicismu i kdyby odstranil, co je
nejvíce dráždí.
P. Hugo Lang V článku „Um die Einheit der Kirche“
V květnovém čísle- Hochlandu vyslovuje větu, kter-ou
těžko přijímám, či Vůbec nepřijímám, že katolicismus
měl by či mohl by přijmouti leccos z protestanství, co
V katolictví nebylo tak zdůrazněno.
'
Proti tomu stavím skutečnost, že katolictví Všechno
to, co protestantismus zdravého, křesťanského zdůraz
ňuje, má, jenomže to má vyvážené, podložené životem,
křesťanskému, nadpřirozenému, ale praktickému životu
přizpůsobené.
Neúčínná a jenom vnějšková by však byla snaha, uza
vříti s protestantskými katolíky hradní mír ke společ
ném-u hájení křesťanských základů. Tyto základy by
asi byly: apoštolské vyznání víry, podklad křtu a mrav—
nost evangelia. Jenomže: když Všem těmto hodnotám
dávají nejrůznější denominace protestantské mezi se
bou a katolíci se strany druhé různý smysl. Křesťanská
mravnost, když my věříme V posvěcení a proměnění
nadpřirozenem a když protestantská mravnost musí
býti něčím vnějším, protože člověk zůstává i po vykou
pení zlý a zkažený. My obojí budujeme svou mravnost
na synovském poměru vykoupeného člověka k Bohu
Otci. Nám katolíkům je ale toto. synovství opravdovým
znovustvořením, přetvořením, povýšením nadpřiroze—
nosti. A tak dále. 1 V tom bych rozbil sen Langův.
Neú-činnéby bylo toto spojení, protože vnitřní rozdíly
by se tím neodstranily a jen by tím prudčeji uvnitř
kvasily a hledaly vybuchnutí. Tato otázka se dá řešiti
jedině vyřešením 'základní otázky, zda je totiž různost
.s obou stran před Bohem ospravedlněna a oprávněna.
Nejprve je nutné vytvořiti potřebné ovzduší. Je třeba si
nejprve uvědomiti na obou stranách, že rozkol je něco,
co by nemělo býti.
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Ale nemožno s katolické strany zahájiti tyto pokusy
rozdělováním našeho katolického duchovního majetku
na podstatné a případkové, jež by mohlo a mělo býti
obětováno. Sjednocovací snahy jdou vůbec až k pokraji,
k propasti. Je to boj V nejpřednějších zákopech, který
lehce svádí k domněnce, že by to a ono mohlo býti pro
vyšší dobro obětováno.
Herrigel nedoufá mnoho v této Casperově knize ve
spojení. Jemu spojení znamená, aby katolíci opustili své
učení .a přijali protestantské. Opuštění protestantských
principů znamenalo by mu obrácení dějin, což je ne
možné. Správně poznamenává, že k odstranění rozděleni
bylo by třeba shladiti proudy, zásady, kterých je pro
testantství jako církev jen vyjádření. Katolicismus by
musil přijmouti protestantské zásady a přestat být ka—
tolicismem. I katolický pojem jednoty, ohraničený pri
mátem a neomylnosti vylučuje spojení za dosavadního
způsobu trvání. Jak prý by dále mohl-a tuto jednotu
uskutečniti theologie, táž theologie, která kdysi způso
bila rozdělení.
.
Lang s tím souhlasí a očekává povstání nov-é,katolič
tější theologie i Církve. Uvádí, že theologie tu nemůže

zůstat nepovšimnuta, proto-žehrála důležitou roli v roz
kolu.
V .téžeknize vyznává Lortz: Jen strašně mizivá men
šina členů protestantské církve stojí na půdě učení,
kteréLuther ve své dogmatické nesnášenlivosti prohlá
=silza nutné Věřiti ke spasení C 84, Schumann tamtéž
p. 165. „Luterství nechalo zaniknou-ti mnohé ze své

vlastní podstaty.“
Tedy, co je onou naukou, které _seprotestanství ne
_může vzdát? Kde je tedy základní kámen úrazu? Je to
Lutherova nauka o ospravedlnění. I dnes platí, co kdysi
řekl Krogh Tonning, že je velmi málo poctivých zastán
ců protestantské nauky o tom, že pouhá víra ospravedl
ňuje. Anebo trvá a platí jako trvalá hodnota t. zv. zá
.kladní postoj protestantství? Tu je tento základní postoj
bud' něco záporného nebo kladného. Kdyby to bylo jen
záporné, nemohlo by to býti něco náboženského, protože
to, proti čemu protestoval Luther, odstranil z velké části
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Tridentský sněm, jak správně poznamenává Lortz.
Proto, když chtějí protestanté ještě dnes správně pro
testovat proti katolictví, musejí je dobře znáti. Jejich
ustavičně spílání, křivdění, vypínání se nad katolíky,
jak činil-farizej ve chrámě nad publikánem, ač z kato

líků nikdo

ani zdaleka tak na protestanty neútočí,

ukazuje, že se nechtějí, bojíce se, podívati pravdě do
očí, aby mohli dále protestovati proti svým donquíchot

ským větmým mlýnům.

f

Otázka sjednocení všech křesťanů nesm1 zůstati zá
jmem & otázkou několika nadšených jedinců, ani něja
kých skupin s obou stran, nýbrž musejí se za ně všecky
církve postaviti s celou svou vážností. Protože smysl
církve Kristovy není vyznání, nýbrž jednota povolaných
za děti Boží.

Katolíci nepřisahají na žádného z velkých Svých Otců,
ani na Augustina ani na Tomáše. Ani oni nás neosvobo
zují od vlastního postoje k pravdám víry. Jejich hle
diska a stanoviska nep-dd-Íniňujínaše Kredo. U většiny
protestantů ale Lutherův postoj je nejvyšším kriteriem
jejich vlastního postoje ke Kředu.
Katolický příspěvek k této otázce bude záležeti přede
vším v poctivé snaze určití nejprve podstatu Církve,
postaviti důkladnou a přesnou nauku o Církvi. Již jsem
se zmínil v únorových Výhledech o posledních diskusích
o Církvi. Ozývají se hlasy: Deimel, .Koster, Przywara
varující před jednostranným zdůrazňováním obrazu
Církve co těla (mystického) Kristova. Bylo by oprav-du
kacířsky nesprávným viděti podstatu Církve ve vnitřní
pouze její stránce. Kristus chtěl nás spojiti ve viditel
nou rodínu, ale proti Deimeloví i Kosteroví prohlašuji,
že právě tak patří k podstatě Církve živé a trvalé sp-o
jení s Kristem, vyjádřené obrazem Hlavy. Zásluha Dei
melova záleží v tom, že šťastně ukázal na vnější stránku
onoho obražu Těla Kristova. Církev je corpus - těleso 
a tak je Tělem Kristovým. Proč by se tu nedala apliko
vat thomístická nauka o látce a tvaru - materia et forma 
jež obě tvoří podstatu věci? Asi v tomto smyslu: Církev
je společnost společenství v Kristu. Tvárný prvek - spo
lečnost Krístova,tvorný: společenstvívKristu! - Braito.
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VÍC ODVAHY K ODPOVĚDNOSTI

Jsou věci nekalé, které se dlouho plíží potmě, až je
třeba na ně si řádně p-osvítiti a tak jim učiniti přítrž.
Mám za to, že v literární práci takovým nepěkným, ne
důstojným, proto-žeobyčejně nemužným zjevemjestrach
před odpovědnosti za to, co jsem napsal. Příznakem ta
kového útěku od odpovědnosti zdají se mi býti tyto dvě
Vydávajíkvsezvláště odborné práce s poznámkou na ti
tulním listě: Tištěno jako ruk-opis. - Tedy soukromá věc
autorova. Není povinen dáti ji vůbec veřejnosti k dispo

sici, nemusí ji dáti na knižní trh a ne p o-dléh á v e
ř e j né, kritic e. Ku podiv-u, velice často týž autor,
který se vyhýbá kritice, dává .o své práci psáti články
doporučující a reklamní. Máme také z theologické lite
ratury z nedávné doby u nás toho příklady. Máme na
mysli knihu, jež by svrchované potřebovala řádné a
neúprosné kritiky, protože má závažné nedostatky. Ale
na pana spisovatele si nepřijdete. Jemu stačí knihku—
pecká- reklama a knížka jde na odbyt.
Druhým znamení-m nestatečného uhýbání odpoVě-d

nosti jsou spisovatelské šifry,

leckdy hot-ovékryto

gramy. —Víme, že šifra má své odůvodnění. Zvláště

v tisku novinářském a revuálním. Ale i tu chceme vědět,
s kým máme tu čest. Opravdu uznaní autoři mají své
šifry nebo krycí jména, jež zná širší kruh čtenářů, pří
padně .spoluk-ritiků. Ale co říci tomu, když spisovatel
třetího &čtvrtého a dalšího řádu se schová za záhadnou
šifru a potom bez míry chválí či bez míry haní? O ně
jaké silácké slovo nebývá nouze: vždyt ho nikdo nepo
zná, proč by si netroufl? Myslíme, že takto se nedá
serio-sněpracovat a redakce samy měly by dbát čistoty
šifer .a odpovědnosti pisatelů, jinak nelze je bráti vážně,
neboť přejímají odpovědnost za takové výlevy nálad a
lehkých dojmů. Kritika vůbec - také kritika a recense
v katolickém tisku - potřebuji více metody, umění,
hloubky .a věcnosti. „Kritikou není zběžný, nahozený,
náladový dojem a výkřik fanatickéhb odporu nebo slepé
oddanosti. Udělejme si pořádek v této věci. Je to konec
konců m r-a v ní 0 t á z-ka, jsem-li hotov _nésti odpo
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vědnost za to, co dělám, a zvláště tenkrát, když chci
souditi jiné, jak to dělají. - K. Reban.
UČITEL VLADARÚ

Středověk nerozumoval o vládnutí. Prostě vládl. Re
nesance vládnutí zracio-nalisovala. Začala psát teoretic
ké úvahy a návody, jak vládnout. Dov-olávala se sice ve
všech oborech lidského snažení antiky jako vzoru, ale
nevzala si příklad z římské universálnosti a ukázně
nosti. Nechtěla už organisovati „římský mír“ na celém
okrsku zemském, svůj vrcholný cíl viděla ve vypuzení
cizinců a sjednocení rozervané Italie.
Jako povýšila ve velkém na prestol individualitu ná
rodní, tak v malém zdůrazňovala individualitu jednot
livce.Měřítkem významu osobnosti byl úspěch,nejpřed
nější vlastností „virta“, příbuzná starořímské „virtus“,
ale s větší příměsí neohlédavé odvahy a činorodosti.
Z renesance vzešel také Nicolo Machiavelli. Politika
byla jeho životním osudem. V_30 letech se stal tajemní
kem Rady desíti, nejpřednějšího úřadu republikánského,
v rodné Florencii. Po 15 let měl příležitost k veřejné
činnosti, k pokusům -ozavedení lidové milice místo žold
néřských sborů a k diplomatickým cestám, na nichž
poznával svět a taje velké politiky. Největší dojem na
něho udělal Cesare Borgia, nejstrašnější výhonek rodi—
ny Borgiů .a pravý typ kondotiera té doby. V Sinigagli
dal Cesare zajmouti &postupně popraviti čtyři námezd
né generály, kteří se od něho dali koupiti. Usuzoval asi
správně, že ani jemu nebudou věrni. V tomto činu uvi
děl Machiavelli záblesk státnické velikosti a Cesare
Borgia se mu stal vzorem, když spisoval příručku pro
vládce „Il Principe“.
Renesance věřila pověrčivě v Štěstěnu a Osud. I Ma
chiavelli na sobě poznal proměnlivost osudu. Když padl
r. 1512 neschopný poslední představitel florentské re
publiky Pietro So—derinia vlády se ujal rod Medici,
Machiavelli sdílel jeho pád. Stihla ho nucená politická
nečinnost - nejhorší trest, jaký si lze představiti pro
renesančního člověka, žíznícího po činu. Po odhalení
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spiknutí, namířeného .proti Mediceům, byl Machiavelli
zatčen a dokonce prý mučen. Pak se musel usaditi mimo
město, kde žil až do smrti.
Jako znalec lidí s.pronik-avým zrakem realisty a jako
hlasatel politické morálky prospěchu, byl by se měl
přimknout k novým pánům města - Mediceům. Ale ti
o-dpříliš učeného Machiavelliho nechtěli žádných poli
tických činů. Dával jim tedy aspoň rady, jak vládnout.
Věnoval jim své dílo „11Principe“ (Kníže), “kderepubli
kán Machiavelli doufá, že medicejská knížata provedou
toužené dílo sjednocení Italie. Na formě vlády Machia
vellimu nezáležel-o,cíl mu byl věcí hlavní. Méně známé,
ale stejně závažné je rozsáhlejší dílo „Discorsi sopra la
prima deca di Tito Livio“ (Rozpravy o první dekádě
Tita Livia), psané v podobě poznámek k tomuto řím
skému dějepisci.. Sloh-ovéjsou to mistrovská díla italské
prózy, jasná a logicky učleněn'á, zvláště kniha „Il Prin
cipe“. Machiavelli napsal také spis -oválečném umění a
četná dramat-a. Jeho korespondence je místy takového
rázu, že ji nelze u-veřejniti. Machiavelli byl sice občas
věrným manželem a staral se o rodinu, ale jinak vedl
život podle renesanční zásady, že si člověk nemá nic
odpírati.
Spisovatelství nebylo u Machiavellihočinností chlad
ně akademickou, bylo mu okolnostmi vnucenou náhra
dou za skutečné činy.Zdá se,že ten utajený život,skrytý
za krutě cynickými větami politického Florenťana, vy—
bíjel se a vybíjí dalším působením jeho myšlenek na
vladaře a státníky.
Machiavelli se se svým osudem zklamaného a za—
trpklého člověka skoro ztratil za svým dílem. Machia
vellismus je známější než Machiavelli. Někteří říkají,
že machiavellismus byl už před Machiavellim, naráže
jíce na to, že politika se častokrát řídila jinými měřítky
než soukromá mravnost. Teprve však Machiavelli for
muloval jasně .a otevřeně zásadu, že kriteriem dobra a
zla v politice je .pouhý prospěch (asi to, co bylo později
nažýváno „raison d'État“ —státní zájem).
Machiavelli byl vždycky čten a studován, i když se
proti němu oficielně vystupovalo. Ale byl čten vždycky
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jaksi potajmu. Jako by se vládcové báli, aby poddaní
nevěděli, jakými zásadami je řídí. Císař Karel V., jeho
syn Filip II., francouzský král Jindřich IV., kardinál
Richelieu, pruský král Friedrich LI. i Napoleon, zkrátka
skoro všichni úspěšní státníci znali dobře Machiavelliho
spisy. Nejnovější doba pak znamená opět stoupající
oblibu Machiavelliho. Posmívané a všemi lhanami za
vrhované jméno Machiavelliho, ke kterému se dřívější
doby sotva odvažovaly potajmu přiznávat, bylo tím ve—
řejně rehabilitováno.
Ani české prostředí nemohlo zůstati stranou tohoto
zájmu o Machiavelliho. Ukazuje to řada překladů a po
jednání o jeho díle, stoupající v posledních letech. St.
Janderka přeložil „Discorsi“ pod názvem. „Vlády a stá
ty“ .(Zlín 1939),Jar. Zaorálek pak přeložil „Il Principe“,
s titulem „Vladař“ (Orbis, Praha 1940).K němu napsal
František Bauer obsáhlou předmluvu o Machiavelliho
politickém díle. Vyšel i překlad z italštiny beletristické
ho „Života Nicola Machiavelliho-“, který napsal Giusep—
pe Prezzolini (Orbis 1-940).Nejnověji vydal Fr. Bauer
studii „Machiavelli a machiavellismus“ ve Svazcích čís.
29. (Petr, Praha 1940).
František Bauer se vůbec stává vykladačem a do jisté
míry i apol-ogetou Machiavelliho pro naše prostředí.
Obrací se ostře proti úzkému požívání pojmu machia
vellismu jako synoma pro lež, zákeřnou vraždu .a násilí
v politice a podává pojem ten v lidštější podobě s odka
zy na dobové i osobní prostředí jako původce. Bauerovy
studie jsou však i pokusem o české vyrovnání .se zása
dami machiavellismu. „Zvláště českému lidu prospěje,
zví-li leccos z hlubin politiky. Někdy jsme se v této
oblasti točili pouze na jednu stranu. Machiavelli učí a
působí jako protilék,“ tak doslovně píše Bauer ve Svaz
cích (čís. 29. str. 41). .

Bauer ovšem nechápe odkaz Machiavelliho jako re
cept, hodící se na každou situaci, vidí spí-šejeho význam
v metodě, totiž v politickém realismu, kdy politik počítá
se slabostmi lidskými, s lidmi, jací jsou a nikoli jací by
býti měli. V referátu Č-ČH 1940 str. 91-96 však upozornil
Fr. Kutnar, že je třeba pohled na Machiavelliho rozdě
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lit. Pokud se díváme na historického Machiavelliho, kte
rý bere svět tak, jak je, spíše horší než lepší, pak je
jeho „11 Principe“ věrným zrcadlem renesanční doby.
Ale při pohledu na Machiavelliho jako zakladatele nové
politické doktríny nebo umění neobejdeme se bez mrav—
ního hodnocení.
V některých věcech i Machiavelli byl průběhem sta
letí překonán. Věřil na př., že .se vyskytují znova Vždy

stejné politické situace. Protože se lidé v podstatě nemě
ní, je možno ze zkušenosti minulých s naprostou jistotou
určovati, jaký bude Výsledek současné situace. Dějiny
jsou Machiavellimu studnicí politické vědy i politické
prakse. I když přiznáváme historii stále titul učitelky
života, přece víme, že minulost se nikdy doslova nevrací.
Nastávají jen situace podobné, nikoliv stejné a Výsledek
se nedá předem předpo-vídati. .. B. Havlovský.

LEGENDY O ČESKÝCH PATRONECH V OBRÁZKOVÉ
KNIZE ZE XIV. STOLETÍ

A. Matějček a J. Šámal obohacují naši historicko
uměleckou knihovnu ozajímavý důkaz vyspělosti čes-ké;
ho umění ve XIV. století.
Prvé projevy našeho literárně uměleckého života úzce
souvisí se vzmáhajícím se křesťanstvím v Čechách. Ná
boženský zápal vyvolal četné snahy po přísném, ba mu—
čednickém “životě.A aby byl zachován příklad světců a
světic pro potomstvo, zachycovaly .se jejich bohumilé
životy v četných legendách, jak jazykem domácím, tak
církevním. Tyto jsou obrazem naší vyspělé kultury, ony
prvním jazykovým pokladem, nebot mnohé z nich jsou
psány nedlouho po smrti světců, ač rukopis-y máme vět
šinou zachovány až z doby pozdější (XIV. století), což
vedlo zřejmě k vědeckým sporům při určování stáří
rukopisů. To bylo zejména při nejcennějším díle toho
druhu, Křišťanem latinsky psa-ném „Vita et passio S.
Venceslai et—
S. Ludmilae“, které konečně historik Pekař
správně umístil do X. století.
Forma těchto legend je rozmanitá: vedle pro-stých
exemplářů nacházíme - zejména V pozdější době - nád
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herná díla vynikajícího provedení. Umění malířské na
lézá v době gotické i pozdější době karolinské renesance
utěšené uplatnění ve výpravě, zejména iniciálek, těšících
se pro svou dokonalost nevšední oblibě. Ilustrace stává
se nezbytnou zejména v textech básnických, světských
(v náboženských knihách často překážela), takže podní
tila nápad vypravovat události pouze obrazem - k n ih &

obrázková

Nejstarší obrázková kniha (podle literárně kritického
rozboru vydavatelů tohoto díla) je francouzsky psaná
B ib l e im a g é e v národní knihovně pařížské z polo
viny XIII. století, z doby Ludvíka Svatého. Ta' je vzorem
všem ilustrátorům gotic. obrázkový-ch knih. Zaltář
k r á l o v'n y M a r i e v Britském museu, psaný před
rokem 1322,je pojítkem k české bibli V el is 1a v ov ě.
K ní se druží obrázkový sborník L ib er ;de pic t u s,
rovněž českého původu. Jsou to jediná dvě díla toho
druhu. Jsou to nejkrásnější a největší sborníky; způsob
je francouzský, ale kopie to není.

Bible Velislavova

má 130listů; je to nejroz

sáhlejší, byt' ještě neúplná, ilustrovaná bible od knihy
Mojžíšovy po knihu Judit. K ní je připojena legenda
o svatém Václavu ve fragmentu.
L ib e r 01e p i c t u s jest obrázkový svod životů sva
tých (také před polovici XIV. století). Rukopis je v ar
chivu vídeňském (Wien) a byl asi majetkem kláštera
krumlovského. Je známa v umělecko-historické litera—
tuře od sklonku minulého století, kdy (r. 1896)zajímala
Neuwirha při studiu nástěnných maleb schodiště karl
štejnského, v jejichž obrazech zjišťuje značnou ikono
grafickou shodu s obrázkovou knihou. Ale plný zájem se
rozvinul teprve v době svatováclavského jubilea. Liber
depictus. obsahuje dva ilustrační celky: I. část je Bible
chudý-ch, II. část cyklus legend, v jichž čele je legenda
o sVatém Václavu, svaté Ludmile atd. Na vodorovných
pásech je dosaženo plynulosti líčení; vysvětlující pří
pisky, začínající vždy slovem „hic est . . .“ a jejich různé
rukopisy, ukazující na několik malířů, umožnily nalézti
předlohy k jednotlivým celkům. Pro legendu o svatém
Václavu je to latinské znění z druhé poloviny XIV. sto
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letí: Ut annuncietur . .. s některými odchylkami. Udá
losti jsou rozvinuty ve větší počet výjevů, čímž vypra
vování nabývá ještě větší pestrosti. Marně se však hle—
dala předloha k vsuvce o svatém Václavu V legendě
o svatém Oldřichu, která je neobyčejně cenná pro po
znání vývoje zpodobování. Svatý Václav je v Liber de
pictus zobrazen vedle pokojného světce v přepásané tu
nice také jako gotický vévoda v slavnostním hávu,
s dlouhým hermelínovým pláštěm. Svatováclavská vsuv
ka v legendě o svatém Oldřichu zobrazuje svatého
Václava ještě jako rytíře v brnění s varkočem (vrchní
šat). 'I z ostatních stránek má ústroj osob Liber depictus
historický význam. Vedle zajímavých změn v ústrojí
hlavních osob jsou i význačné rysy, jimiž je charakte
risován stav osob ostatních a které se po celý cyklus
nemění. Tak císař a králové mají koruny listového tvaru
gotického, biskup má nízkou mitru, vojíni kroužkové
brnění, jezdci ostruhy a pod. - Figury jsou většinou
podle dobového zvyku kresleny v poloze tak zvané tří
čtvrteční a celé držení těla odpovídá gotice. Se zdarem
jsou zobrazeni koně a psi, zatím co rostliny jsou značně
neumělé. I architektura staveb odpovídá dobovému po
jetí, při čemž není dbáno poměru osob “k jejich okolí.
Tyto obrazy byly podkladem dalších uměleckých děl,

zejména malby nástěnné. Podle různých motivů těchto
děl lze soudit, že podobných předloh bylfo daleko více a

že se snad najdou zachovány alespoň v obrazech nástěn
ných, krytých zatím omítkou.
A z tohoto svodu obrázkových legend vybrali Matěj
čeka Šámal tři legendy o českých patronech &samostat
ně je vydali.
Jsou to snímky legendy o svatém Václavu, svaté Lud
mile a svatém Prokopu, k nímž je připojena vložka z le—
gendy o svatém Oldřichu, znázorňující setkání tohoto
svět-cese svatým Václavem. Snímky jsou pořízeny podle
vídeňského originálu &Zobrazují ve třech vodorovných
pásech hlavní příběhy ze života těchto světců; obrázky
jsou doprovázeny latinskými titulky. Vložka z legendy
o svatém Oldřichu má obrázky větších rozměrů a jso-u
jen ve dvou pásech.
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Za touto vlastní částí knihy je překlad legend z latiny
Boh. Rybou. Za jeho základ byly vzaty jednak latinské
nápisy obrázkové knihy, jednak známé psané legendy
latinské, s nimiž se text těchto titulků shoduje a které
byly pravděpodobně i malířům vzorem. Podle odchylek
Vněkterých z těchto titulků od známých textů je patrno,
že psaných předloh bylo daleko více, než známe.
Po svém překladu podává Ryba několik juxtposic,
které mají být ukázkou shody a odchylek tex-tu pozná—
mek od textu ostatních známých legend o těchto patro—
nech. Největší nesnáze působí legenda o svatém Pirokopu,
jejíž přípisky se značně odlišují od známých textů.
O obsahu těchto legend není třeba .se rozepisovati:
jsou to známé motivy z bohulizbého života těchto osob
a vylíčení zázraků po jejich smrti. Obsah čtvrté ěásti
vložky z legendy o svatém Oldřichu, znázorňující setkání
a společné uzdravení měšťana, není vypravován.
Po “tomtovlastním díle následuje již vzpomenutý lite
rárně-historický rozbor a ocenění obrázkové knihy, .po
daný vydavateli.
V části „Pořadový soupis obrazových scén“ jsou seřa
zeny latin-ské nadpisy obrázků a jejich překlad.
Vydání této památky, málo známé širší veřejnosti, je
práce vpravdě záslužná a přispívá značně k obohacení
vědomosti o vyspělosti naší kultury a umění pod vlivem
křesťanství. Upoutá zájemce odbOrníka, jak literárního
historika, tak výtvarného umělce, kterým se názorně
přiblíží věci, o kterých dosud většinou jen čítal; přinese
však též užitek laikovi, který veden pečlivými vysvětliv
kami vydavatelů, vnikne zábavným způsobem do krás
starého umění.
Že bylo toto dílo náležitě oceněno a vděčně přijato,
svědčí také jeho druhé vydání. - L. Petříková.
SCHWARZENBERG KAREL: HERALDIKA
Vyšehrad, Praha, 1940, str. 235, 9-5K.

Heraldi-ka Karla Schwarzenberga je dílem po každé
stránce vynikajícím a patrně nejdokonalejším, jaké až
dosud u nás o heraldice byla napsáno. Obě starší knihy
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o heraldice (Schwarzenberg se o nich zmiňuje v před
mluvě ke své práci), Králova a Kolářova (napsaná Au
gustinem Sedláčkem), jsou novou prací Schwarzenber
govou daleko překonány, a jen úvod do heraldiky od
arch. Břetislava Štorma (vydaný vloni Vyšehradem) se
může svou hodnotou a časovostí měřit s heraldikou Kar
la Schwarzenberga, již však nepochybně náleží prven
ství.
Karel Schwarzenberg, mladý český historik, jemuž je
teprve třicet let, byl zajisté povolán více než kdo jiný,
aby napsal přehledné dílo o heraldice, jíž se věnuje již
řadu let. Kniha, do níž nyní shrnul výsledky svého stu
dia a badání, pro-zrazuje každou svou stránkou, že její
autor je nejen důkladně vědecky vyškolen a poučen, ale
také, že lne k hrdinské vědě o znacích láskou, která
pramení zřejmě z hlubších důvodů; spolupůsobí tu jistě
u autora, který sám je nositelem knížecí hodnosti a
představitelem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických
rodů v Čechách, vědomí starých rodových tradic, které
jej spojují s dlouhou řadou starých šlechtických rodů
vymřelých i trvajících. Schwarzenbergova láska k he
raldice však nik-de nedává újmu vědecké hodnotě jeho
práce. Autor se nikde nedává svou příchylností k hrdin
ské vědě o znacích unášet a strhovat do té míry, aby
snad vybočil z mezí vědecké nestrannosti a kritičnosti.
Naopak, jeho láska k heraldice, jeho vášnivý zájem
spolu s kritickou vědeckou důkladností tvoří v jeho
knize nejšťastnější synthesu: jeho kniha je vědecky pří
má a nestranně objektivní ve všech kapitolách i otáz—
kách, při tom však z jejich stránek promlouvá neza
k-rytě: láska, o níž tato kniha byla psána. A tak kniha
se přes své odborné zaměření a přes veliké množství
podrobností čte velmi zajímavé.
Schwarzenberg sleduje v knize vývoj heraldiky od
nejstarších dob až k dobám nejnovějším. V předmluvě
zdůrazňuje, že jeho práce nechce býti žádnou příručkou
praktické heraldiky, nýbrž teorií hrdinské vědy o znacích
a přehledem jejího vývoje. Věda o znacích je v úvodě
autorem definována takto: „Heral—dikaje nauka o zna
cích, totiž učení o nich a jejich dějinách a umění je tvo
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řiti. Proto je heraldika zároveň věda a umění nebo 
skromněji řečeno - stojí na pomezí historických věd a
výtvarných umění.“ Skutečnost, že heraldika je věd-ou
i uměním, je V knize na mnoha místech výrazně pod
trhována v tom smyslu, že autor věnuje nejen historii
a vývoji, ale i čistě výtvarným a estetickým otázkám
heraldiky živou pozornost, a mnohá místa knihy pře
svědčují čtenáře -otom, že autorovi je také vlastní jem
né výtvarné .a estetické cítění.
Text knihy je ilustrován množstvím autorových kre
seb, jejichž počet jde do celé řady desítek a kromě toho
také 17 fotografickými přílohami vybraných heraldic
kých zajímavostí. Nakladatelství Vyšehrad vykonalo
příkladně záslužný čin vydáním této krásné knihy, kte
rou graficky pečlivě a s dobře již osvědčeným vkusem
vypravil Břetislav Storm. - V. S.
VITAE CONSTANTINI ET METHODII,
versio latina, notis di-sserta-tionisbu-sque de f-ontibus ac
.de theolo-gia ss. Cyrilli et Methodii illustrata auctore
Dr. Francisco Grivec.

Poslední dvojčísloolomouckéhověstníkuAkad'emie
“Vel e h r a d s k é (Acta Academiae Velehradensis, fasc.
1-2, 1941), uveřejnilo pod tímto záhlavím první část
s o u b o r n ý c h s t u d i i, jimiž jako by uzavíral téměř
čtyřicetileté své badání v otázkách cyrilometodějských
jeden z jejich nejlepších znalců, dr. 'František G r i v e c,
profesor university lublaňské. Seskupil je kolem před
ních pramenů dějin cyrilometodějských, Z i v o t ů obou
sv. bratří, které znovu přeložil do latiny. Poto-lika už
překladech těchto věrohodných pramenů dějinných ne
jen do latiny (u nás na př. dr. Fr. P as t rn e k v „Ději—
nách slovanských apoštolů Cyrila a Methoda“, Praha,
1902),nýbrž i do různých moderních jazyků (Miklo—
š i (: rus-ky, slovinsky a latinsky, D vo r n i k francouz—

sky, S t anisla v slovensky r. 1933 atd.), zdál by se
snad nezasvěcenému čtenáři nový Grivcův překlad zby
tečný. Ale kdo si pozorně povšimne bohatého vědeckého
aparátu v poznámkách a četných změn v překladě sa
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mém, pozná, že nový překlad odpovídá nynějšímu stavu
vědeckého badání a že vytěžuje z něho co nejstručněji a
nejpřesněji vše, co až do poslední doby přinesla v tomto
oboru odborná kritika historická, filologická i theolo—
gická. Kromě toho předesílá autor svému pře-kladupře
hled všech významnějších pramenů slovanských a řec
kých, zachovaných kodexů obou Zivotů, dotýká se otáz
ky jejich původců, srovnává je .s podobnými hagiogra
fickými spisy byzantskými a všímá “sitéž charakteris
tického jejich slohu. K dokonalému osvětlení otázek cy
rilometodějských připojuje kritický rozbor i ostatního
písemnictví cyrilometodějského, obou „Pochval“ (pa—
negyrických řeči na sv. bratry), prologů (t. j. krátkých
životopisů liturgických), nejstarších „.služeb“ (liturg.
oficií), historie Chilandarské, menších pramenů slovan
ských (Nalezení sv. Klimenta, Reč o přenesení sv. Kli
menta, Uspenie, Pamet Nauma atd.) a řeckých (legenda

ochridská, bulharská a j.). Z latins k ý c h pramenů
analysuje a k doplňujícímu svědectví vyčerpává Le
gendu italskou, svědectví knihovníka Anastasia, listy
římských papežů (Hadriána 11.,Jana VIII. a Štěpána V.),
Obrácení Bavor a Korutan a legendy české a morav
ské (zvláště Kristiánov-u). Tímto svým úvodem k nové
mu překladu Životů slov. apoštolů dává dr. Grivec bez—
pečně nahlédnout do nepřehledné téměř spleti odborné

literatury cyrilometodějské, orientuje v ní čtenáře a tak
mu nahrazuje mnoho těžko přístupných pramenů růz
nojazyčných. \,Odbor'níkovipak otevírá cestu k dalšímu
podrobnějšímu studiu. Doplněním těchto studií je další
pojednání Grivcovo: o theolOgii sv. Cyrila a Metoděje,
o jejich poměru k Fotiovi, o bohovědných pramenech
sv. apoštolů (sv. Rehoři Naz.), o papežském primátu,
slovanské liturgii, askesi sv. Cyrila, o původnosti Ha
driánova listu (Sláva na výsostech Bohu) .a j. Akademie
Velehradská se jistě zavděčí všem cti-telům sv. věro
zvěstů slovanských, když solidní, bystré a souhrnné cy
rilometodějské úvahy neúnavného a zasloužilého vědce
prof. dra Grivce vydá v separátní knize. -a.
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PRACOVNA
NEŠKODTE KNEZÍM SVÝM NADŠENÍM PRO NE

Oblíbí si duše zbožná, ale naivní a omezená některého
kněze. Třeba jen pro zevnějšek. Nebo i pro jeho kázání,
třeba jen jeho vnější formu. Nebo pro jeho způsoby.
No, najdou si ženy kostelní již leccos, co by mohly zbož—
ňovati vedle anebo místo manželů na mužích jiných,
neboť —posvěcených.

A nyní začíná sakrální tanec oné osobičky kolem je
jího vyvoleného kněze. Nejprve začíná tím, že svou
mzodlukanonisuje. Ten její kněz je svatý, autenticky
svatý. Koupila by si štorudevSidolu, aby mu mohla stále
leštiti jeho svatozář.
Pak mu shání cti-tele, Založí více méně početné Bra
trství ustavičného klanění jejímu světci. Shání mu ob—
divovatele. Přesvědčuje je o jedinečné vynikajícnosti
své modly. Proto musí snížiti všechny ostatní. Nelení
zajet si tam i onde-,vyslechnout si různé jiné kazatele,
aby zjistila, zda rozdělila se se svým zjištěním, že se
jejímu světci a apoštolovi nikdo nemůže vyrovnati.
Posléze je třeba tak vynikajícího kněze postaviti“
správně na patřičné místo. Tak mu i shání práci. Nevá—
há jiné kněze jiných směrů a metod očerňovat. Nero-z—
pakuje se rozbíjet lásku a svorn-ost celých sdružení a
skupin. Rozvine okuřovací akci pro větší čest. .a slávu
svého vyvoleného jako jediného a nejlepšího kazatele a
exercitátora a organisátora & spisovatele. Třeba mu
i knihy vydává, vychvaluje a rozprodává
Výsledek? Že se rozumní lidé s ošklivostí a hnusem
odvracejí nejenom od takové čarodějnice, nýbrž také od
kněze, který jí tohle trpí a nezatrhne. Lidé zlí a podezí—
raví vyvozují z takového nechutného .horování podezření
nejčernější a nejsilnější, aby slov-o takového kněze za—
padlo nadobro hluše a bezúčelně. Je-li kněz mladý a
hlavně dosti pros-toduchý, uvěří sladkému pochlebování,
uráží sám bratrskou lásku, naučí se zvolna sám vynášeti
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nad ostatní, pohrdati bratřími a dovoluje si vůči nim
činů naprosto nebratrských..
Když pak se postižení brání, lítá baba jak na koštěti
a naříká, jak jejímu miláčku všichni ubližují. Tohle je
obrázek slepený asi z deseti. Snad mne ty vosy neubo
dají. - Braito.
"LÁSKA A POJEM LÁSKY

Rozjímá člověk křesťanský. Jeho srdce se rozšiřuje
pod teplem svatých pravd o Boží dobrotě třeba V utr
.-peníPáně. A pak .se rozhoduje tento člověk dobrý, že
chce spl-atiti svému Spasiteli za tolik jeho lásky. Jeho
srdce jihne, naplňuje se svatými ci-ty.Je nad .tím velmi
"šťastný,docela i uspokojený. Je spokojený posléze sám
se sebou. Spokojený nad tím, že se dal tak naplniti sva
tými myšlenkami, city. Dokonce snad i narobí v poše
tilém rozběhu řadu předsevzetí. Tak šťastně naplnil
drahnou chvíli času své pobožnosti. Konal rozjímání,
nebo vnitřní modlitbu. A konal ji dobře, protože pro
cvičil všechny své „schopnosti.VšeChny je naplnil, ba na
sytil. Vstává plný radostí nad tím, že jeho duchovní
život roste, že jeho láska se rozšiřuje. Jistě? Je to láska,
aneb-osnad jen představování si lásky, pocítění nějakého
citu provázejícího lásku, nebo jsoucíh-o jejím účinkem,
nebo jenom slabým a vzdáleným třeba návěstím?
Láska chce, účinně chce dobro milovaného. Láska k
Bohu musí chtíti tedy především prvé místo Bohu ve
všem svém jednání a v celém svém životě a_musí to
chtíti úsilovně. Jinak to není láska, nýbrž jen uvažování
o ní, nebo procitování nějakých jejich peripetií.
Nenech se nikdy klamat svými city, svými myšlenka—
mi, byť by byly nevím jak svaté. Musí se z nich p-řejíti
Ik účinnému plnění vůle Boží, k tomu, aby dávaly Bohu
jeho vůli, protože tak se projevuje Bůh vůči nám a chce,
abychom my projevovali svůj rozlet k němu, prvé místo
v oceňování, v rozhodování a uskutečňování svého všed
niho skutečného denního života. Jinak jsou city laciné,
myšlenky krásné, ale neplodné, a proto neživé. - Braito.
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ROZŠIŘ SVÉ SRDCE!

Nepatříš také mezi ony lidi úzkého srdce, kteří se ne
dovedou povznésti nad to, co je zajímá, co konají, čeho
se bojí, co chtějí a oč usilují? Dají se tak zaujmouti
svou prací, svou věcí, svou starostí, že na nic již nedo
vedou mysliti. Jejich myšlenka je provází po jídle, na
cestách a pronásleduje je i při modlitbě. Dají se prostě
zajmouti. To již není zájem ani zaujetí, nýbrž zajetí
věcí myšlenkou. Jejich záležitost je nese, unáší. Du-síje.
Nemají ani času ani schopnosti mysliti ještě na něco
jiného, hlavně nemají smyslu pro to, aby svou práci
odvedli od toho, pro koho jedině mají pracovati, pro
koho ona myšlenka je krásná a velká. Abys opravdu
sloužil Bohu a ne myšlence jenom.
Když pozoruješ toto zotročování myšlenkou nebo věcí,
které slouží-š,bud' nechej té své práce, je-li mimořádná,
anebo aspoň nejprve se nauč duchovní svobodě, uč se jí,
'cvi-čse v ní stále, oné svaté duchovní svobodě dítek Bo
žích, aby tě nic tak nenaplnilo, .že by pak ve tvé duši
nebylo více místa pro Boha, abys ničemu tak nesloužil,
že bys oslepl a ohluchl ke všemu jinému, hlavně k Bo—
žímu.
Vychovávej se k tomu, že stále budeš své práce pro—
syoovati myšlenkou pro koho pracuji, myšlenkou na'
svatou přítomnost Boží, že se budeš snažiti o to, abys
hovořil s Bohem i v práci nejnapínavější, že si budeš
toho vědom. Nesmím se dát svou prací pohltiti, nýbrž
musím ji říditi, musím ji naplňovati, posvěcova-tiBohem.
Braito.
JÁ JSEM PAVLÚV, JÁ APOLÚV,
'JÁ PETRUV
Zahnizďuje se i u nás odporná zv-rácenost, že se křes
ťané p—řipínajímísto na Krista, na jeho kněze. Někoho

uchvátí jeho přednes, plný citového vzrušení. Umí bíti
na vybrané a vyzkoušené struny. Jiný vypadá horlivě
jako apoštol, jiný je zase asketického vzezření jako 150
niáš s celou jeho legendární pochmurností, kterou na
něho navěšují kacíři, mající tuto pochmumost za svou
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stavovskou ctnost. A ted' to začíná. Nikdo neumí tak
kázati jako tento jediný, vyvolený, osvědčený,nejhlubší,
nejsvětější. Všechny ostatní exercicie jsou prázdné &
neúčinné kromě tohoto jediného odborníka zkušeného.
Pořádají se doslova duchovní hony na duše, reklama,
inserce, sdružení se budují na oslavu a fedrování těchto
určitý-ch a jedině osvědčených. Pořádají se pro něho je—
nom jím konané exercicie, sekretariáty, kte-ré pracují
bezvadně jak reklamou, tak snižováním plánovitým
všech ostatních.
A je to všechno tak krajně nechutné, že se divíme
těm, o které se jedná, že to trpí, že to nezatratí, že to
neza-křiknou.Tak daleko vděčnost, oceňování nesmí jíti,
aby se zvrhlo v osobní kul—t,v jakési bratrstvo „ustavič—

ného klanění“ vybrané a zamilované osobě. O pravdy
Páně se jedná. Způsob již nerozhoduje. Mnoho nezna—
mená. Komu an-o, nehledá věc, nýbrž své zalíbení ve
“formě,uspokojení svých estetických a jiných zálib. Kéž.
by nikdo z hlubinářů nepěstoval nikdy této ohavnosti!
Braito.
SLOVO

Vyjadřuje myšlenku vlastní nebo cizí. Když cizí, je
to fráze. Slov—ovyjadřuje tedy člověkovo nitro. Ale je
hodně lidské. Proto se odívá vnější, postižitelnou podof—
bou. Má zvuk, proto-že člověk má těl-o&smysly. Ale zvu'k
by nebyl ničím bez vnitřního obsahu. Proto zvuk vy—

jadřuje a zprostředkuje vnitřní myšlenku. I cit se ozývá
slovem, protože je zvuk rozrýván stupněm afektivníh-o
prožití myšlenky.
Dokonalé lidské slovo má míti dokonale zla-děnévšech
ny tři složky slova: vnější vyjádření vnitřní myšlenky
s určitým výrazem.
Slov-o má vyjadřovati myšlenku, odlesk skutečnosti.
Proto je nejprve třeba vychovávati se, aby slovo oprav—
du vyjadřoval-onejprve vlastní myšlenku a potom myš
lenku opravdové skutečnosti. Výchova k věcnosti a o—
pravdovosti našeho slova. Aby nebylo slovo pouze flatus
vócis. Kultura slova vytvořila určitá slova, vhodná pro
vyjádření jakékoliv pravdy a skutečnosti. Čím vyšší
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pravda, tím pečlivěji musíš dbáti, abys užil pravého,
správného, co nejdokonaleji vyjadřujícího slova. Fráze,
vyjadřující nižší skutečnosti a všednosti, nehodí se :kvy
jádření věcí vznešených a božských. Podobně je zase
nešvarem zneužívati Božích slov z Písma, posvátných
slov z liturgie pro věci nižší. Ani básník se nemá rou—
hati používáním liturgických, Božích symbolů pro věci
nižšího řádu.
Prázdnotu a klackovito-st projevuje člověk zneužívá
ním slov nejsvětějších .pro službu nesvatou, pro hněv a
vztek, jen duchovní barbar užívá svatých slov jako cito
slovce v leknuti, vycpávky v plané řeči. U spisovatele
a herce je to nehoráznost, svědčící jak o neúctě k ta
jemnému, tak ke slovu. Člověk nemající úcty ke slovu &
k tajemnému, není umělcem, není básníkem. Je jen a
jen nevzdělaným klackem, který píše 's touže asi vzne
šeností, jako když má vydatné vydávání přebytků.
Slovo posléze musí míti Svůj rytmus, svou podObu a
ráz. -Ik tomu je třeba vzdělávání sebe a pečlivě hleděti,
aby slovo procházelo také výhni afektivní. Afekt také
zhodnocuje skutečnost'vyjádřen-ou myšlenkou. Oceňová
ní se různě vyjadřuje podle toho, jak se staví k afektu.
Je směšné horoucně mluviti o tom, conení horoucí, cone
vychází k horou-cno—sti
a nevede k ní. Slovo vrhané prud
kostí citu o věci,.které si nezasluhuje smyslového roze
chvění, anebo aspoň ne v takovém smyslu, působí trapně
a připomíná bud' hysterika, nebo člověka, který neumí
vychovávat a řídit své vášně, nebo aspoň neumí užíti
pravých účinků vášní v pravý čas a na pravém místě.
Vychovatelé mladých lidí mají bdíti nad jejich slovem.
Nestačí jen potíratí lež. To je pouze jedno z mnohých
provinění proti slovu. Je třeba je vychovávati, aby po
znali a správně užívali správných slov pro určité sku
tečnosti a "aby dovedli i sílu toho slova zvážiti podle
závažnosti myšlené skutečnosti. Proto je pro mladé lidi
důležité studium stylu. Důležité je studium odborných
slov pro kterýkoliv obor. Důležitá je četba literárních
klasiků, kteří dovedou vážití slovo, kteří slovy neplýtva
jí, slova obracejí proti jejich vlastnímu smyslu, nep-ře
mísť-ujíslov a jejich vlastní polohy.
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Závažná dále je také úvaha nad skutečností a slovem,
které by ji vyjádřilo. Lidové přísloví říká: Dvakrát měř,
jednou řež. Působí trapně, když i lidé inteligentní ples
kají hlava nehlava slova nejnepřípadnější. Myslí málo,
nebo překotně. Proto také, protože není synchronisace
mezi myšlením, cítěním .a mluvením, je jejich slovo ne
vhodné, nevýrazné, chvatné. U řečníků a vychovatelů je
pak také nepřesvědčivé, neúčinné., Slovo je velký dar
a proto také velké umění. Umění se dá vyučiti. Pravda,
mající slovo za šat a Výraz, zasluhuje si práce s tímto
učením. - Braito.

ŽEN
V

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

AUGUSTINUS: Die Hochzeit zu Kana. Zeugen des
Wortes, sv. 30. Herder, Freiburg, 1941, str. 70, 1.20 RM.

J. M. Nielen uvádí V překladě kázání svatého Augusti
na. Svatý Augustin byl podle něho, jak praví v úvodě,
kazatelem z Boží milosti a z vnitřní nutnosti. A zejména
vynikal jako vykladatel evangelia, především evangelia
svatého Jana, jako je na př. kázání v tomto svazku.
Zřídka kdy bylo tak hluboce a správně pochopeno a
vyloženo slovo Boží v tak dokonalém smyslu tohoto
slova, jak tomu bylo u něho. Jeho výklad evangelia sva
tého Jana zůstává tak vzorem správné exegese i pro"naši
dobu.
DESSAUER: Der Anfang und das Ende. Hegner,
Leipzig, 1941, str. 160, 3.80 RM. Filosofický a theologic—

ký pohled na otázku začátku Všech věci. Dessauer chá
pe začátek v absolutním smyslu a vysvětluje jej jedině
Bohem, jenž jest tak mocný a bohatý, že může i věcem
dát první bytí, podklad vše-ch různosti a tvárností ve
světě a ve věcech. Do středu pak všech Věcí začátku
i konce, správného jen tehdy, je-li chápán ne jako zá—
nik, nýbrž jako dosažení cíle, staví Krista, jenž je stře—
dem Všech dějin, i našeho celého dění, který jedině dá
vá světu i našemu životu poslední pravý smysl, jenž
není zánikem, nýbrž naplněním v tom, jenž dovede
dát nejenom začátek, nýbrž také přivésti k cíli.
EGENTER: Von der Freiheit der Kinder Gottes. Her—
der, Freiburg, 1941, str. 350, 2.60 RM. P-octivé zpytování

svědomí katolického theologa, jak dalece my, katolíci,
žijeme ze svobody dítek _.Božích.Studuje, v čem záleží
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tato svoboda. Cenná jest filosofická studie o svobodě
vůbec a pak theologícká studie o svobodě dítek Božích
o nadpřirozené svobodě od hříchu a od všeho, co by nás
chtělo duchovně omezovat a snižovat. Svoboda nejvyšší
znamená ničím nebýt omezován ve svém vzrůstu dítěte
Božího k Boží podobnosti. Kniha Egenterova patří k oné
skupině nových knih německých theologů, kteří se snaží
lámati hroty nedorozumění a vzájemnému odcizení mezi
křesťany. Jest vážnou výzvou ke katolíkům o snahu ke
svobodě nadpřirozené. - Braito.
FLOROVSKÝ: Ceští jesuité na Rusi. Vyšehrad, Pra
ha, 1941, str. 472, 240 K. Mohutné dílo historické,

spo—

čívající na širokých a bezpečných základech, rozrůsta
jící se do nesmírné šíře a ukazující, co české země, re
presentované hlavně Prahou a Olomoucem, znamenaly
v kulturním dění evropském jako spoj mezi západní a
východní Evropou. S jak uvědomělou záměrností .a peč
livostí se autor chopil práce, svědčí na př. již prvních
úvodních sto stran, kde ,jsou probíráni jednotliví stu
denti z východních a severských zemí na českých ško—
lách církevních, ,kde se jedná o jejich všeobecných
i zvláštních studijních podmínkách, o osudech jednotli
vých alumnů, o úspěších i neúspěších stipendijních míst
na učilišti-ch .a o mnoha jiných podrobnostech, jež jsou
doloženy .s neobvyklou svědomitostí .a jež zároveň otví
rají průhled do historie studia a seminářů v českých
zemích už od poloviny 16. století. Kolik materiálu však
bylo zde zpracováno a jakým způsobem, o tom svědčí
teprve část druhá, hlavní, jež uvádí čtenáře do ruského
prostředí, zejména do Moskvy. Při takové rozsáhlosti
díla a podrobnosti studia nepřekvapí, že dílo pomalu na
sebe bere charakteristiku objevitelskou, jak je to na př.
pozorovat při pojednání 0 P. Davidovi a jeho literární
činnosti. A stejně tak je pochopitelné, že se autor mimo
jesuity, jejichž činnosti je díl-ověnováno, musel setkat
také s činností jiných řádů; a tak ke konci zachycuje
osu-dykapucínů a františkánů na Rusi. Vůbec dílo Flo-'
rovského překvapí jak svou obsahovou hutností a zací
lením ústřední myšlenky, tak velkolepostí orglanisační
.a ne nezajím-avým způ-sobem podání.
GRABER: Ewige Wahrheit. Bonifazius—Druckerei,
Paderborn, 1941, str. 380, 5.85 RM, váz. 6.45 RM., Graber

jde v těchto svých kázáních na jednotlivé svátky .a při
ležitostných promluvách za jedním: ukázat na chyby
dnešní společnosti, jež musíme hledat především v sobě.

Každá doba přináší nové, své lidi, a ti si přinášejí s se—
bou nové problémy, nové bolesti a nové otázky, na něž
třeba odpovědi. Proto jeho „slova pa—třísoučasnosti. Ne—

smíme zbaběle utíkat před dneškem k odbyté romantice
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středověku, jež se dovede skrývat pod nejrozmanitější
rouškou, nýbrž musíme se postavit čelem k dnešku a na
základě křesťanské víry v Boha a jeho evangelia roz—
řešit otázky přítomnosti. To ovšem klade také velké
požadavky na kazatelské umění, neboť i ono musí hle—
dat nový, náležitý výraz pro tuto dobu, tyto otázky a
formulovat nové odpovědi na ně. A přečteme—li si ně—

kterou z Graberových promluv, na př. úvodní „Was
sollen wir tun“, vidíme, že dovede nalézt tento výraz
a správně ho také užít.
CHRISTOPH ERIK: Der Gott des Lebens. Bonifa
zius-Druckereí, Paderborn, 1940, str. 130. Děj-iny duše,
jež hledala a nalezla cestu k Bohu ze zmatku nevěrec—
kého moderního světa. A zároveň je to skvělá apologie
křesťanství, apologie Církve, apologie evangelia. Právě
forma dopisů, v níž je knížka psána, zaručuje, že to není
suchá apologetika, nýbrž že každá myšlenka je probrána
hned, jakmile se objeví a že jsou hned probrány námit
ky, jakmile jsou vysloveny, a to způsobem, jaký je jen
možný mezi korespondentem—nevěrcem a přítelem, jenž
se raduje z nalezení smyslu života, z nalezení Boha,
z nalezení jeho Lásky. Mnohý čtenář tu nalezne netu—
šeně vděčnou látku k přemítání.
KALISTA: Blahoslavená Zdislava. Dominikánská
Edice Krystal, Olomouc, 1941,str. 180, 20 K. V Kalistově

studii, jež shrnuje vlastně všechen dosažitelný materiál,
dostává se nám cenného pramene pro poznání vývoje
českých zemí v třináctém století. V první části-podává
se všeobecný obraz rozrůstající a vyvíjející se české
kultury náboženské, představované zakládáním klášte—
rů v kol-on—isovaný-chhvozdech

země České, v druhé

části pak především osobnost bl. Zdislavy, jejíž jedno-t
livé rysy jsou pracně vystopovány ze skrovných spo
lehlivých pramenů —zároveň s použitím, srovnáním a
zhodnocením údajů legendárních - a konečně V\třetí
částí se nám dostává jedné z nejpřednější-ch a nejdů
kladnějších studií o počátcích dominikánského řádu
v českých zemích, jež těsně souvisí s životem bl. Zdisla
vy a jejího rodu. V celku pak podává Kalistova studie 
pokud je to na základě spolehlivých pramenů možno 
věrný obraz dominikánské světice české, jejíž kult se
právě v současné době neobyčejně rozvíjí.
KARRER: Gebet, Vorsehung, Wunder. Ráber, Lu
zern, 1941,str. 160, 2.80 RM. Kar-rera počítám mezi nej
lepší současné náboženské spisovatele. Zde se zabývá
otázkou, kterou jsme se kolikráte v Hlubině zabývali,
totiž otázkou modlitby prosebné. Právě v příštím čísle
podáme zase několik pohledů na ni. Karrer docela
správně řeší, že modlitba prosebná nesmí býti snahou
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změniti vůli Boží, nýbrž právě naplniti vůli Boží, která
nám chce dát své dary právě na naše modlitby. Divím
se ale, jak při svém řešení mohl vynechati .sv. Tomáše,
který právě V této otázce je mistrem korunovaným,
jenž krásně řeší otázku modlitby prosebné, že je prosba
o vhodné věci a že z nich je právě Bůh nejvhodnější a
že .tedy můžeme prositi o potřebné věci, pokud jsou po
třebné k dosažení toho nejvhodnějšího pro nás, totiž
Boha samého. Jinak ale je to kniha skvěle pracovaná
v zábavné formě, jak si staří naši libovali, totiž v po
době rozpravy. Rozprava je velmi duchaplná a nechybí
v ní ani advocatus diaboli.
KIRCHHOFF KILIAN: Uber dich freut sich der Er
dekreis. Regensberg, 'Můnster, 1.941,.str. 190. Správně
praví v úvodě překladatel, že to, čím křesťanský východ

obohatil zintelektualisov-aný západ, byl nevyčerpatelný
žár & činoro-dost, dětinná naivnost, které si hájil jako
posvátné jmění, a k tomu onen jedinečný dar, ne pozná
vati, nýbrž viděti, ne věděti, nýbrž věřiti. Proto jejich
řeč není řečí střízlivého rozumu, nýbrž řečí duše a řeč
duše, toť obraz. Z toho pak pochopíme tu krásu veršů
mariánských hymnů byzantské církve. Zde mluví něžnost
'a zápas milujícího srdce, a přece možno směle říci, že je
tu málo sentimentality a slabošské odevzdanosti, neboť
tyto hymny jsou plné života a prav-dy, takže je možno
dáti jim pečeť živého dogmatu, nazvati je „živou mario-'
logií“.

KONERMANN: Mánnerpredigten zu religiósen Grund
fragen. Echter-Verlag, Wůrzburg, 1941, str. 147. Zvlášt
ní tématika kázání umožňuje autoroVi, aby se věnoval
s důkladností svému úkolu: prohloubit duchovní život
dnešního muže. A dává se důraz především na to slovo
dne šn í. Právě muž, jenž je v dnešní době pevně—spo
jen .s životem a povoláním, potřebuje, aby se k němu
dostalo též mužné slovo duchovní, chce i své nábožen
ství pr-ožít jako muž, chce poznat jeho hloubky; jeho
utěšující sílu, jeho schopnost dávati odpovědi na sou—
časné otázky. Proto je také ústřední postavou .a tématem
J ežíš Kristus, jeho utrpení a dílo spásy. Předností knihy
je také uspořádání, jež heslovitě zvýrazňuje jednotlivá
témata, tak-že možno jednoho kázání použití k několika
promluvám o různých tématech.
KRAJ ČA ANTONÍN: Velikost Panny Marie. Gustav
Fran-cl, Praha, 1941,.str. 128, 18 K. Májová kázání Kraj
čova vynikají předně tím, že se vymykají jakékoliv
možnosti neporozumění jim. Jsou mluvou jasné, každé
mu pochopitelné a při tom poučují o Panně Marii na
nejvýš spolehlivě na základě dogmatickém. Celek se
dělí na dvě podstatné části: v první je předmětem po
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v-vr

mi, její svatost. V druhé pak přistupuje k tomu vztah
věřících k ní jakožto největší pomocníci. Jsou tu také;
zahrnuty všechny hlavní pobožnosti k Panně Marii,
takže kniha působí dojmem bohaté pomůcky mariánské.
KRAMP JOSEPH S. J.: Briefe der Kirche. Regens
bergsche Verlagsbuchhandlung, Munster -(Westf.), 1940,

str. 415,5.80 RM. Liturgii neděl a „svátků Páně církevní
ho roku dobře neporozumíme, nevnikneme-li do hlou'b

ky textů, které nám po většinu církevního roku ve
svých listech podává svatý Pavel. - A právě tento úkol
- vysvětlit a přiblížit nám onen hluboký biblicko—litur

gický smysl Apoštolových listů - si vzal za úkol loni ze—
snulý (14. června) P. dr.. Josef Kramp S. J. - Ukazuje,
jak ony prastaré texty mají i dnes pro nás mimořádně
důležitý význam. Jako by je Apoštol psal vlastně dnes
anebo pro dnešní lidi . . .
NEWMAN: Zur Philosophie und Theologie des Glau
bens. ' III. Teil. Matthias-Grúnewald, Mainz, 1.940,str.
310, 9 RM. Druhá část třetího svazku vybraných spisů
Newmanových. Newmanovo dílo je dílem psycholog-a.
Jeho filosofická a theolog-ická pojednání, rozbory, ká
zání, promluvy a konečně i korespondence jsou sice
psány hodně osobně, ale tak, že každý takřka čtenář
pozná v těch slovech sebe; pozná, že právě toto se vzta
huje na něho, to že je řečeno o něm samém, toto zase že"
je problém, který se vynořil v jeho duši a teprve zde
že je rozřešen. O tom se přesvědčujeme znovu a znovu
i při četbě tohoto svazku jeho sebraných děl, jenž obsa
huje mimo deset kázání 0 hlavních otázkách víry hlavně
čtyři důležitá pojednání o filosofii a theologii katolické
víry, které dnes z jeho díla jsou stále ještě těžko přístup
ny, ačkoliv jsou nesmírně důležité.
PELIKAN: Ovoce se stromu poznání. Rupp, Praha,
1941,str. 108, 18 K. Rodina jako základ národa a lidské
společnosti vůbec je předmětem těchto úvah, jež vznikly
z přednáškového cyklu. Proti autorově spisku Hra o du
ši, tématicky nejpříbuznější, vidíme přednost této kníž—
ky v její zhuštěnosti. Dovede totiž přistoupiti přímo
k věci samé, nebojí se ji nazvat jejím pravým jménem
a zároveň hned podat lék na jediné spolehlivém zákla
dě, totiž křesťanské morálce přikázání Božích. Mladým
manželům může knížka mnoho dáti.
PESCHKE: Die Theologie der bóhmischen Briider'.
Ibd. Das Abendmahl I. Untersuchungen, Kohlhammer,
Stuttgart, 1935,str. 380. Velmi obsáhlá studie o theolo
gii Českých bratří. První svazek podává studie o jejich
theologii “ohledněEucharistie. Peschke je velmi poctivě
důkladným, . když studuje theologické názory všech
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těch, kteří jsou nebo byli pokládáni za předchůdce Čes
kých bratří. Tak probírá theo-logii, život .a názory Mis
tra Janova, Štítného, Chelčického. S-taví všechny tyto
autory do světla současný-ch proudů filosofických &
theologických. Vždycky pak studuje theologií zmíně—
ných postav V ústředním úhlu otázky Eucharistie. Při.
tom „alestuduje celou myšlenkovou síť, hlavně důklad—
ně je to provedeno u Chelčického-.Málokde najdete tak
jasné analysování našich náboženských myslitelů této
doby jako u Pes-chkeho. Poslední díl tvo-řípoměr Luthera
k českému náboženskému hnutí, především k Českým
bratří-m. Analysuje poctivě tento vliv a ukazuje, že!
vlastně nebyl ani tak velký, jak se někdy předpokládalo.
Peschke prostudoval českou i němec-koupříslušnou lite
raturu velmi podrobně a .proto jsou jeho rozbory a jeho
soudy zvláště cenné. Vážím si nejvíce jeho přehledů
nauk a celého českého duchovního tažení od 15. století.
Braito.
STEINMANN: Kluge Miitter, gliickliche Kinder. Ben
ziger, Einsiedeln, 1941, str. 94, 2.60 RM. Z .Benzígerova

nakladatelství jsme již uvedli zde několik výborných
knih z oboru vychovatelství. Tentokrát je to praktická
knížka, jež se vymyká rámci vědeckého spisu, čímž však
neztrácí na ceně. Naopak, pokyny spisovatelčiny, poda—
né tu srozumitelnou form-ou, svědčí jak o odborném
školení, tak o praksi. Jsou to pokyny pro matky, jak
vychovávat dítky, aby v nich vyrostli noví silní lidé,
aby se vyvíjeli harmonicky duševně i tělesně, aby se
nestávali obětí zkaženého světa, aby netrhali pouta ro
diny, aby si uvědomovali, že člověk je tvor Boží, k jehož
bytosti nerozlučně náleží duše a tělo. V celku autorka
postupuje podle myšlenky: k správné výchovědítek se
dospěje jen tehdy, jsou-li správně vychováni rodiče. '
SCHÚLLER SE'PP: Neue christliche Malerei in China. ,
v

Mosella-Verlag, Důsseldorf, 1941, 2.85 RM. Referovali
jsme zde před časem o díle téhož autora, v němž se
obíral prostředím japonského umění křesťanské-ho.Po
dával tam biografický souhrn novějších malířů a uměl—
ců s reprodukcemi jejich nejvýznačnějších děl, dovo
zuje, že tak nečiní, aby podal ucelený obraz o umění
v celé zemi, nýbrž o jeho úseku na poli misionářů. Tak
je tomu i v díle o čínském malířství. .Díla křesťanských

malířů musejí být posuzována jako doklad nebo výplod
a prostředek misijního hnutí v této zemi. A snad právě
proto, že je tato okolnost zdůrazněna, můžeme si učinit
věrnou představu i o ostatním umění v těchto zemích,
nám tak vzdálených.
Stoleté modlitby k Panně Marii, Královně nebes. Ba
tov, 1941. Roztomilá knížka ukázek lidové zbožnosti
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osmnáctého století. Krása těchto modlitbiček a zbožnost
jejich skladatelů, kteří je snad pravidelně skládali im—
provisovaně při pouti jako předříkávači, svědčí o zvlášt
ní úctě našich předků k Panně Marii Pomocné a o je—
jich zbožnosti, jež jím mnoho dávala, mnoho z toho, co
sna-d chybí i dnešní době. Dobře je to naznačeno- v úvo
dě P. Kunického, že by neměly být tyto modlitby jen
předmětem našeho obdivu a zkoumání jako lid-ové
umění.
TOTH TIHAMER: Věřím. I. 0 víře. II. Je-li Bůh? II.
vydání, str. 184, 26 K, váz. 38 K. '- Vítězství Kristovo,
Panna Maria. 11. vydání, .str. 2-11,30 K, váz. 42 K. - Ve
liký Bůh. Vlastnosti Boží. Str. 2.62, 35 K, váz. 47 K. —

Všechny tři svazky vyšly v nakladatelství Vyšehrad,
Praha, 1941.- Biskup a velký maďarský kazatel Tiha
mer Tóth je dosti znám svými spisy, zvláště z oboru ka—
zatelství, takže jeho jméno je samo doporučením. Jeho
kázání .se liší od mnoha jiných vysokou úrovní, theolo
gickou náplní a jasností, která přitahuje. Právě tyto
vlastnosti byly příčin-ou,'že jsou překládány do Všech
evropských jazyků. Při tom je Tóth kazatelem naší do—
by. Rozumí dnešnímu člověku, zná jeho obtíže a řeší je
způsobem, který poutá a přesvědčuje. Témata, obsažená
právě v těchto třech sbírkách, jsou pravdy, o nichž je
třeba stále kázat, protože „stále zaměstnávají lidského
ducha. Proto nejen kazatel, nýbrž i laik sáhne rád po
těchto knihách.
VINZENZ VON PAUL: Gespráche. Zeugen des Wor
tes, sv. 3. Herder, Freiburg, 1941, str. 81, 1.20 RM. Sva

zeček obsahuje několik promluv sv. Vincence z Pauly,
které měl na památku zemřelých zasloužilý-ch žen a
sester v době, kdy zakládal sdružení .a kláštery Milo—
srdných sester. Jsou to vlastně jakési konference, roz
mluvy, jež míval příležitostně s prvními Milosrdnými
sestrami a v nichž je vyučoval a vychovával pro jejich
poslání. Všude, i když jsou to řeči příležitostné, můžeme
pozorovati ústřední myšlenku, za níž šel neustále při
zakládání díla milosrdenství, které žije dodnes. A záro
veň tu můžeme nahlé-dnouti do dějin první-ch počátků
tohoto hnutí, jež vyšlo 2 evangelické myšlenky lásky
k bližnímu.
Z RÚZNÝCH POLI

Listy úcty a přátelství. Vzájemná korespondence J a
roslava Golla a Josefa Pekaře. Vydal Josef Klik, Vy—
šehrad, Praha, 1941, str. 716, 220 -K. Pozorný čtenář,
jenž je ochoten věnovat patřičný čas refleksím po jed
notlivých dopisech, větách nebo i slovech se tu stává
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velkým a šťastným pozorovatelem, jenž je zároveň vy—
chováván a obohacován. Před jeho očima se odehrává
jakoby gigantický zápas dvou veličin, dvou duchů, dvou
lidi: s počátku mladého, v mnohém nezkušeného muže,
jenž si některými vlastnostmi, předevšim nadáním,
upřímnosti, dobrou povahou ziskal srdce druhého, star
šího, zkušeného-, vyrovnanějšiho muže. Mladý Pekař -—
to je život, čilý, mladý život, ale zvláštní a typický. Je
upřímný, otevřený & snaživý. Chce prorazit. Je u něho
mnoho slov. A je jich někdy více než skutků, které jsou
jimi přislíbovány, ale přece jsou tu také již v mládí
s k u t k y, a to velké, které dovedou ve svém protějšku
vážném a zkušeném vzni-titvíru v talent, naději a lásku,
otcovskou lásku. Goll - to je zase vážný t-okřeky-života.
Úsečný, skoro násilně úsečný, stručný a věcný. Jeho
mluva je heslovitá. Ale to je jakoby umělé zadržováni
vnitřní energie: náhle se hráz protrlrme, a tu čteme
řádky dlouhé, slova opravdová a vláčná, myšlenky
krásné, zdobené obrazy přiléhavými. Tu pak nám při—
Žpadá,jako by tento zdrženlivý muž znal jen ono: Myš—
lenka krásná zavítá-li, ó spěš a duši zotvirej, ta nikdy
nepřichází sama. Můžeme pozorovat takový průlom, jejž
vyvolala zdánlivě tak naivni záminka, jakou bylo uzav
„řeníPekařovy životní pojistky, na př. na str. 80 a 81, na
nichž rozvířil Goll záplavu takový-ch krásných slov, vět.
a myšlenek, slov lásky. Mimo tento vzájemný postoj
dvou lidi, nestejné povahy, ale .právě proto se vhodně
doplňujících, dvou lidí, mezi nimiž je neustále zvláštní,
činné & činorodé napětí, přináší v sobě dilo, obsahujici
na 700 dopisů, doklad dobové charakteristiky prvních
tří desetiletí tohoto století. Kdyby se mělo něco vytýkat
na dílu, byla by to jeho rozsáhlost, jež však právě z mno
ha Význačnýc-hvlastnosti není posledni.
HILGER: Bild und Gleichnis. Herder, Freiburg, 1941,
str. 118, 2.20 RM. Nejčastěji to bývaji zrakové vjemy,
které inspirují umělce ;k tvorbě. A zde umělcovo oko
spojilo svou činnost s činností věřícího srdce a ukázalo,
co vše v „soběmá a co tedy můžeme vidět v každé kvě—
tince, jež je tvorem Božím, jež slouží k jeho chvále,
k jeho slávě, jež se mu klání jako vše, co jim bylo stvo-—
řeno. Jsou to opravdu myšlenkami naplněné essaye,
jež jsou schopny naučit nás novým pohledům na rostli
ny ve volné přírodě, pohledům, jež poskytuji umělecký
požitek a zároveň přinášejí několikerý užitek pro duši.
Taková úvaha o divizně, již se knížka končí, je právě
tak hluboká nábožensky jako ušlechtilá umělecky.
J ONG, DE CORNEL: Starý přístav. Cin,_Praha, str,
568, 82 K. Kniha povrchem svým liči osudy rozvětvené
holandské rodiny, ale svým smyslem je nesmírně zaji-—
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mavým generačním románem holandské přítomnosti.
Země, jako bezpečný dosud přístav, ztrácí výraznou
holandskou přitažlivost .a mladou generaci lákají účinně
nové přístavy daleko za obzory domácími. Zvláště po—
zoruhodnou činí knihu psychologické bohatství postřehů
a vedení osob skutečně každého věku a stavu, nevyjí
majíc ani kluky, .ani pastora. To jsou skutečné osoby
živé, radostného názoru na svět a život. Jsme za knihu
vděčni. -e.s

KOMAREK JULIUS: Neznámá tvář Prahy. Čin, Pra
ha, 1941, str. 225. Lehkým tónem, zabíhají-cím leckdy

do humorného způsobu podání, ukazuje autor skutečně
málo známou a přece mnohdy neobyčejně zajímavou
a krásnou tvář Prahy. Odkrývá našim zrakům zákoutí,
o nichž mnohdy nevíme, anebo jimž z pohodlnosti odpí
ráme svou pozornost. V živém líčení, představujícím
nám živočichy od nejmenších bakterií a všelijakých
červotočů až po divoké králíky a velkou zvěř,se v mno
hém poučíme, seznamujíce se hned se svým neznámým
dosud ušlechtilým přítelem, hned zase .stajným a nezná—
mým nepřítelem anebo škůdcem. A právě tento způsob
podání způsobuje, že četba se nestává unavující a že se
neocitáme v rozporu s názory 0 poměru člověka k ostat
nímu světu nebo vyššímu jsoucnu.
Krásná Gudrun. Pramen četby, sv. 5. Melantrich, Pra—
ha, 1941, 2.50 K. Nový svazek Pramene četby přináší
další klasické dílo, totiž nejstarší germánský epos Gud—
run. Tím tato edice znovu potvrzuje ušlechtilý cíl, který l
patrně sleduje, seznámit mladé čtenáře s velkými pa
mátkami světové literatury.
KUBÚ RUDOLF: Král Brigantů. Nakladatelství Ve
lehrad, Olomouc, str. -230,cena 30 K. Úžasný život mi—

sionáře ve střed-ní Africe, nyasského biskupa Josefa
Duponta. Sledujeme tu jeho život, přípravy na misioná—
ře, živ-otzakladatele misií .a zvoleného krále do:té doby
loupeživých kmenů afrických, vyznění tohoto apoštol
ského života v pokorném sebeobětování, když v práci
misií zničené síly nedovolovaly práci v Africe-. V origi—
nále musí to býti četba na jedno posezení. Ale český
překlad! Při shovívavém posuzování shledal jsem na
230 stránkách 150překladatelských, částečně i mluvnic
kých chyb. Škoda, že to nepřekládal někdo, kdo by ovlá—
dal obě řeči. -es'
MACHAT ANTONÍN: Schubert - muzikant Boží. To
pičova edice, Praha, 1941,£tt 80, 16-K..Dobře .a přiléha
vě je tu zachycen obraz tohoto všedního, prostředního,
"nenápadného muže, jenž nevynikal tělesnou krásou,
jenž nezcestoval celý svět v honbě za novými dojmy,
jenž nezažil žádných katastrof a zvratů života, jenž žil
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stále ve stejné chudobě, ne-li bídě, tak jak se narodil,
“jenž nežil na světě ani zvlášť dlouho, jenž však dovedl
z tohoto svého zdánlivě ubohého jmění roz-dávat krásu
melodií, krásu písní, jež dovedly získat slávu dílům
velkých básníků, jak-o byl na př. Goethe, jež dovedly
a dovedou léčit nemocné a unavené duše. Ano, zde je
Schubert podán tak, jak skutečně žil, střední člověk, ale
velký hudebník, jenž si dovedl udržet dodnes čestné
místo mezi velkými současníky, jako byl na př. Beetho—
ven nebo Haydn aj.
. OLIVA: Katechese pro mládež. Kropáč & Kucharský,
Praha, 1941,str. 80, 9 K. Příručky, které se dobře hodí

pro laické učitele náboženství i pro katechety. První
svazek obsahuje přípravu ke svaté povědi, druhý sva—
zek přípravu k prvnímu svatému přijímání. Tím ovšem
není omezeno jenom jejich použití při první sv. zpovědi
a prvním sv. přijímání, neboť jeho-zpracování umožňuje
i jejich pozdější používání.
Paměti sedláka Josefa Dlaska. Odkaz minulosti české,
sv. 5. Melantrich, Praha, 1941, str. 132, 14 K. Dlaskovy

Paměti se nedostávají českému čtenáři do rukou po
prvé. Byly již kdysi vydány, ovšem jiným, méně věn
ným a úplným způsobem. Jsou vzácným dokladem čes
ké lidové kultury celé první polovice minulého století.
Josef Dlask byl sedlákem na Turnovsku, v kraji Peka
řově. Zachytil ve svých pamětech, jež jso-u v té době a
u sedláka vzácností, osudy selského života, ale tak, že
z toho dnes můžeme vidět více než snad jen události,
vztahující se k jednomu statku v Dolánkách. Tehdejší
sedlák žil se světem, události, které měnily tehdejší
Evropu, zasahovaly i jeho život, tehdejší sedlák žil také
s Církvi, žil intensivní život náboženský, jenž mu byl
spolehlivou vzpruho-u v celoživotním trmácení. Tehdejší
sedlák si byl také vědom své stavovské hodnosti, své
lidské ceny, a tyto jednotlivé složky životní dovedl spo
jovat - i když ne právě uvědomělé _azáměrně .. v plný
celek opravdového života. Taková četba potom ovšem
dovede dát mnoho i dnešnímu čtenáři, jemuž toto pro
středí nemůže být naprosto cizí.
THASSILO 'VON SCHEFFER: Hellenische Mysterien
und Orakel. W. Spemann, Stuttgart, 1940, stran 180.
Kniha nás uvádí do náboženského světa Reků, do světa
mystérií, jež jako spodní proud provázely oficiální nábo
ženství státní. Seznamuje nás s jednotlivými druhy
mystérií, z nichž nejznámější jsou eleusinské, právě tak
jako s jejich místy. Zpracovávaje tu snad všechny do
savadní poznatky tohoto oboru studia antiky, snaží se
autor uniknouti okruhu pouhého zpravodaj-ského před
kládání výzkumů a fakt tím, že se v celé studii pokouší
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o jasnější obraz nám tak vzdáleného světa myšlenkové
ho vlastním chápáním a osobním vcítěním do podstaty

vec1.

Sonette einer Griechin. Herder, Freiburg, 1941, str.
41. V skutečném básnickém přetlumočení seznamujeme
se tu s třiatřiceti obsahově úchvatnými a formálně
mistmými sonety neznámé řecké básnířky. Jsou to
verše bloudění a klamu, za nimiž jde V zápětí - jako
přichází po bouři duha - smíra odpuštění, jež jsou je—
diné v dobrém Bohu.
LOPE DE VEGA: Sedlák svým pánem. Novina, Pra
ha, 1941,str. 122, 28 K. Svěží pohyblivý styl myšlenkový
u De Vegovy hry došel v přebásnění J. Hořejšího skvě—
lého přetlumočení, jež je ochotno poskytnouti, ba vnu-tit.
čtenáři celovečerní zábavu, jež je s to - při inscenačním
a básnickém doslovu - nahradit přítomnost na divadelní
hře. Je to především dějová problematika, jež s nepo—
rovnatelnou lehkostí střídá a vynalézá záměny v celku
poměrně nekomplikovaného děje, že pozornost čtenáře
je zaujata dokonale. Konflikt prosté selské filosofie:
Král je pán a já jsem pán, každý jí svůj marcipán, se
suverenitou královskou zní za neustálých zápletek ví—
tězstvím královské moci, až nakonec zůstává vítězem
právě dotud ke zdi přitlačená filosofie sedlákova: král
poznává, že skutečně má pravdu sedlák, mluvící o mar—
cipánu králově .a sedlákově, který každý jinak chutná
a nesmí se tedy zaměňovat. Jen poznáním lehkosti ver—
še De Vegova se může pochopit, jak byl-o mu možné
napsat tak velké množství divadelních her. -ka.
WAGG-ERL: Rok Páně. 3. vydání, Vyšehrad, Praha,
1941,str. 192, 32 K. Román životní liturgie. Jsou na své
tě lidé, kteří žijí opravdu s Církvi, a jsou to lidé šťastní,
pokud lze u člověka o štěstí mluvi-t. Jsou šťastni - každý
svým způsobem, ten víc a ten míň - jako ten 'Davídek,
hrdina románu, dítě svého zhrzeného světa, dospělý a
přece dítě, jako ten farář, jako ty ženy, na př. Háta,
jako všichni, kteří dovedli zůstat věrni náboženství a
celému dědictví otců, a krájejí pokorně z bochníku ži—
vota každý svou skývu. Jen by se mohlo zdát některé—
mu čtenáři, že román není ukončen; ale což nezačíná
liturgie církevního roku vždy znova,kde začala?AWag
gerl jasně naznačil vztah mezi rokem a životem lid
ským, životem venkova.
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Útrpně se jí usměješ. Proto znáš svou nicotu. Hana tě
nezasáhne, protože tvá vlastní velikost je v Bohu a
tu ti nikdo vzíti nedovede. Sv. František z Assisi řírzkal
„Šťastný služebník, který není šťastnější proto, že lidé
o něm pěkně smýšlejí, než když o něm smýšlejí potup
ně.“ Nežijeme pevně v lidech a jejich soudech, nýbrž
v Bohu.

„Víra.“ Víra není možná u lidí, kteří se spoléhají jen
na smysly, na to, co si mohou změřiti a zvážiti. Budují
na zkušenosti smyslové. Ale nad touto smyslovou zku—
šeností jest zkušenost vnitřní, oné vlité jistoty spočinutí
v autoritě Boží. Toto dává Víra. Tak je víra vítězstvím
ducha nad smysly a nad hmotou. Vnější, povrchní a
smysloví lidé neuvěří ani Bohu, ale ani lidem. Kdo je
věrou nesen vnitřní zkušeností Bohem, kdo okouší tuto
sílu,“strhující na kolena uprostřed temnot tajemství,
nabývá zároveň tuto sílu, aby mohl žíti z věřeněho. Tak
dává víra božskou, nesmírnou sílu do života. Tato síla
víry uchvacuje i okolí a žáky silně věřících mistrů. Kde
není víra, nezůstane se při prázdnotě nevěry, nýbrž
rozbují se pověra, dusná a du-sící pověra.
Stroj: Kdo by tomu uvěřil, že stroj, který jen člověk
dovede vymysliti a sestroji'ti, dovede učiniti člověka
nelidským v míře jinak naprosto neobvyklé? „Zmeoha—
nisovaný“ člověk, člověk k podobenství stroje, lidský
automat jest nejubožejší a nejnižší člověk, když jej
srovnáváme s duchovním člověkem, jenž jest k podo
benství Božímu. Mechanický člověk stojí pod člověkem
vegetativním, živočišným, psychickým, rozumovým, což
vše stojí pod člověkem duchovním, člověkem z duše a
z těla, řídí vše. - Haecker, Dialog vom Wunderbaren
und vom Nichts. Hochland, Mai 387.
G. L.: Nezazlívejte mi, že se vám zdá býti v Hlubině,
hlavně v mých článcích, mnoho vět vedlejších. Ze “je
tam spousta vsuvek, Věcí v závorkách, mnoho zámlk
nebo i náznaků. Duchovní život je tak bohatý a mnoho
tvárný, že jej nelze jen tak jednoduchými větami vy
jádřiti. Jen když se nevzdalujeme od základního téma
tu, když se vždy k němu vrátíme, když šťastně všecky
vedlejší věty věcně spojíme s větou hlavní. Kdo chce
pěstovati theologii, musí si na to popřáti trochu času.
Na jiné věci, ne tak důležité, jej má dosti.
Také definice života.:Požírat a být jednou sám sežrán.
A dala by se doplnit: a hledět, abych nebyl sežrán.
Zajistit si, abych nebyl sežrán a klidně mohl si pěstit
teáito
n
. požíravý život. Filosofie plutokratů, ale ne křesťa—

„Dobrota.“ Nesmí býti nemoudrá a neobezřetná. Ně
kteří lidé totiž považují dobrotu za slabost & dovolí si

vůči dobrým lidem všech hrubostí. Ke zlým a zlomysl—

ným lidem nesmíš býti jednostranně dobrý. Pro ty je
velkým projevem dobroty klepnout je někdy po prstech,
nebo ,po pusách nadutých a zlolajných, protože pravdu
dí přísloví: Posaď svini za stůl, dá nohy na stůl.
„Modlitba.“ Tehdy je prosebná modlitba dobrá, je—li
především klaněnim, uznáním Boží svrchovanosti. Hle—
dá-li Boha především &ne-sebe. J e-li nábožným pozved
nutím mysli k nebi a ne pokusem o stažení .nebe na
zem. Taková modlitba je vždy vyslyšena. Bůh vždycky
pro ni dá sebe a to, co k němu nejbezpečněji vede. Kdo
Opustí Boha pro něco jiného, byl atheistou i když se
modlil nevím jak mnoho. Věřil v sebe a ne v Boha.

Náš nový'tisk pro podzimní knižníhh:
Svatý Jan od Kříže: TEMNA NOC;

Druhý svazek sebraných spisů svatého Jana
v překladě dr. Jaroslava Ovečky S. J. Str.
204, K 40. Pro .subsk-ribenty K 30.
Zdeněk Kalista.: BLAHOSLAVENA ZDISLAVA.
Po překonání nejrůmějších obtíží podařilo

se nám konečně vydat první historickou
studii o české světici a dominikánské terci

ářce třináctého století. Str. 180, K 20.
P. Antonín Cala.: MSE SVATA.
V Calově knize se nám dostává spolehlivého
poučení o liturgii mešní. Doufáme, že nezů

stane na tomto svazku 0 mši sv. a že brzo
budeme moci uvítati další svazek liturgiky
pro laiky. Str. 200, K 22.
Bl. Jordán Saský: SVATY DOMINIK.
První životopis zakladatele řádu je zároveň
lidsky nejkrásnějším jeho životopisem. Z to
hoto díla čerpali všichni životopisci sv. _Do
minika. Knížka vychází v mimořádně u—
šlechtilé výpravě s původními uměleckými
dřevoryty a obrazy. 12 K.

Dominikánská Edice Krystal \! Olomouci,
Bernardina“ 14.
Vydává Dominikánské Edice Krystal v Olomouci. Za redakci odpovídá
Fr. Macura v Olomouci. Tisknou Lidová závody tiokohké . uklada
tolnkó. opol. . r. o. v Olomouci. Novinové tuba
ovolon ředitel-tvím
_poit . tolelr. ' Brně 8. III. 190216.
č. mio-Vl. Po si . dohlédaci úřad
omouc
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vyššíiníxeožensxý KURSv 'ňíjnu
V PRAZE 1., v klášteře dominikánů, Husova 8, dne 4.

apologetika, 11. Písmo svaté, l8. mravouka. Začátek

o 7. hodině večer.

V_ BRNĚ, v sále Umělecko-průmyslového _musea, tř.
Horst Wessela, dne 11. mravouka, 25. apologetíka. Za—

čátek a půl 7. hodině večer.

hóvonnA
„Katal. akce“. Dnes neleží nebezpečí v tom, žeby si
laici ošobovali 'kněžskOupravomoc. Nebezpečná je sku
tečnost, že ,.silidé neuvědomují, že mají svým křestním
&biřmovacím charakterem účast na kněžství Páně (viz
sv. Tomáš III. q. 13 art. 3). Zapomínají laici, že celý je
jich život se má také proměmti v oběť,ve snahu podati
sebe, svou práci, sve povolání v oběť. To je smysl Ka
tolické akce: Církev- kri'á10vstvíBoží, proměnění celé
ho světa v jednu bohopoctu přísluší i tobě, i tobě patří,
je to i laikovou úlohou. Někdy především laikovou, to
tiž ve všedním._životě, kde má laik .pokračovati v Oběti
Páně a podat v oběť sebe a Své a svou práci a..své místo
i své okolí!
Nejkrásnější modlitba je Otčenáš. To jsou slova sa
mého Ježíše. Modlitbou Otčenáše modlí se Kristus dále
v nás. Je to modlitba Jeho .- našeho velekněze,_vele
kněze učícího nás se modliti a podávat v modlitbě záro
veň sebe a celý svůj život v oběť. Jen se jej modleme
vroucně. Nedrmolme, neodříkávejme bez ducha. Sta—
ne se nám studnicí nevyčerpatelnou důvěrných spojení
s Bohem, ohně duchovního a silou přetvářející všední
den.

ZÁSADY
Klement Bochořák:
NA 'OKRAJ ŘÍMSKÉHO MISALU
Zlaté číslo nekonečna
službou knězi chlapec řešíval.
Ritus V lesa zašumění,
zvonek louky V příjemnosti jitřní
k pokle—knutíodhodlanějšímu zvou
a cherub .norvézsinalosti |prst
V tře-skutý-chvteřinách mi klade na tajemství.
UVVI

má chabá chvála k němu ustrne.
By rozptýlenost' hadí neublížila,
do centra četby pozorné mně čočku oka brus
pro nejostřejší paprsek, jímž Kříž.
A staré znaky nové úmluvy,
ať holubicí, zrno, hořkou svoji krev
do čiré barvy jména Lásky Tvé
od mladosti své úzkostlivě skládám,
nejmenší z laiků.
Modleme se: Jenž 'knihu své chvály po tisíciletí
zachováváš,
k dobru a radosti, pro příklad básní-ků střízlivost
'
jejího slova,
trůnové květin se sbory ptactva, já v řeči své rodné
ať smíme se připojit k stupňům v den každý, amen.
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Mistr Eckhart:
NAUK-A O P'ODSTATNÉM DÍLE
O nepokojných lidech, kteří jsou plni svéoole.
Tak často praví lidé: „Ach ano:,Pane, chtěl bych
' rád býti tak,s Bohem zadobře,a míti tolik zbožnosti
a pokoje s Bohem, jak mají jiní lidé; aby mi tak
bylo a abych mohl býti tak chud.“ Nebo říkají:
„Mně není nikde vhod; ať již jsem zde neb tam
&dělám tak nebo tak; musím pryč z domova, do
poustevny nebo kláštera.“
Věru, toho jsi vinen sám a nikdo jiný; jest to
jen tvá svév-ole.I když to nevíš a nezdá se ti to:
nikdy v tobě nepokoj nepřestane, nebo-ťvzniká
ze svévole, ať to pozorujeme nebo ne. Co myslí
me tím: že člověk má jednomu prchati, druhé
vyhledávati - když jsou zde jiná místa, jiní lidé,
jiné způsoby, jiný smysl, neb nové konání - to
není vinno, že ti způsoby neb věci překážejí, ty
sám ve věcech jsi to, co ti překáží, neboť n—ejsi
ve správném poměru k věcem. “
Proto počni nej dřív u sebe sama a zanech sebe!
Vskutku, jestliže nepr-chneš nejdříve sám sobě,
pak můžeš utíkati, k-am chceš, nalezneš zde jen
překážky a nepokoj, ať je jak chce. Lidé, kteří
hledají pokoj ve vnějších věcech,buď na místech
neb u způsobů, neb lidí, neb skutků, neb opouště
ním domova, neb v chudobě ne'b v opovržení, ať
jest to cokoliv a jakkoli velké, to vše není přece
ničím a nedá žádného pokoje. Kdož takto hledají,
hledají vše obráceně: čím dále putují, tím méně
nalézají, co hledají. Jdou jako ten, který zbloudil
z cesty: čím dále jde, tím více bloudí. [Nuž tedy,
co má dělati? “Mánejdříve-zanechati sebe sama,
pak upustil od všeho. Věru, kdyby nějaký člověk
upustil od království nebo od celého světa a po
nechal si sám sebe, pak"neupustil od ničeho..Ano,
a upustil-li člověk'sám “od sebe, cokoliv potom
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ještě podržel, ať jest to bohatství neb čest, neb
co jiného, pak upustil od všeho.
Sv. Jeronym poznamenává k slovu, které pra
vil sv. Petr: „Viz, Pane, vše jsme opustili“ —a při
tom neopustil přece nic, než svou síť a svou loďku
- sv. J e—ronympraví: Kdo ochotně opouští málo,
neopouští jen toto, opouští vše, co—
lidé své kdy
mohou získati, ano 1 také jen žádati. Neboť kdo
zanechá svou vůli a sebe sama, opustil vlastně
vše tak, jako by to bylo jeho volné vlastnictví a
on je měl s plnou mocí. Neboť po čem nedychtíš,
toho jsi se vzdal a nechal k vůli Bohu. Proto pra
ví náš Pán: „Blahoslavení jsou chudí duchem“
t. j. chudí vůlí podle vůle. A o tom nemá nikdo
pOchybovati. Kdyby byl nějaký lepší způsob, náš
Pán by jej jmenoval, jak přece také pravil: „Kdo
mne chce následovati, zapři nejprve sebe sama.“
Na tom vše záleží.
Bdí nad sebou—akde cítíš své já ve skutcích,
upusť od toho, to jest to nejlepší.

0 užitku pokojnosti, kterou máme vnitřně
i zevně cvičiti.

Pamatuj, že se v životě ještě nikdy žádný člo—
věk tak nepřemoh1,-aby mu nezůstalo ještě něco
k přemáhání. Jest málo lidí, kteří to správně po
střehnou a v tom setrvají. Jest to spravedliVá
výměna a obchod: kolik vycházíš od věci se vším
svým, tolik - ne méně a' ne více - vchází Bůh do
tebe se vším Svým. Proto počni a zkus vše, co—
jen můžeš vykonati. Tak a ne jinak nalezneš pra—

vý mír.
Lidé nemají tolik přemýšleti, co maji činiti,
ale mají uvážiti, co jsou. Kdyby jen byli sami a
jejich způsoby dobré, pak by jejich díla nádher-g

ně zářila. J 51-11spravedlivý, pak jsou i tvé skut-"
ky spravedlivé. Nezamýšlej nikdy zakládati sva-'
tost na konání, svatost máme zakládati na bytí.?
Neposvěcují díla nás, nýbržmy máme 'díla po—'
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světiti. Neboť ať jsou skutky jakkoliv svaté, pře—
ce nás vůbec neposvěcují, poněvadž jsou snad
námi činěny, nýbrž pokud máme pravou jsouc
nostabytí,potud posvěcujemetaké všechno naše
konání, ať jest to jídlo, spaní, bdění aneb cokoliv.
Ti, kdož nejsou velkými podstatou, moh-oupůso—
biti cokoliv, nic z toho není.
Uč .se z toho, že máme klásti všechnu píli na
to, býti dobrými, ne tak mnoho na to, co činíme,
neb jakého druhu jsou skutky, nýbrž na to, jaký
je základ skutků.

O odloučenosti a o osvojení Boha.

Tázali se mne: mnozí lidé drželi by se přísně
v ústraní před lidmi a byli by rádi sami, a jejich
pokoj by v tom záležel, a aby byli v kostele —
zdali by to byl-oto nejlepší? Tu jsem pravil: ne.
A věz, pro-č:

S kým jest to dobré, věru, tomu je dobře na
všech místech .a u všech lidí. S kým to ale není
dobré, tomu není dobře na žádném místě a u žád—
ného člověka. S kým jest to dobré, ten má vprav—
dě Boha u sebe, kdo však má tak správně vprav
dě Boha, má jej na všech místech a na ulici a
u všech lidí právě tak jako v kostele, nebo v pus
tině, nebo v cele. Jen když jej správně má a jedi
ně jej má, takového člověka nemůže nic zmásti.
Proč?
"Pak má jedině Boha a myslí jedině Boha a vše—
chny věci budou mu sám Bůh. Tento člověk vná—
ší Boha d-ovšech svých skutků a na všechna mís.—
ta, a všechno konání takového člověka působí
zhola Bůh, neboť kdo dá kdílu podnět, toho jest
díl-o pravdivěji a vlastněji nežli toho, kdo jej
provedl. Myslíme-li tedy čistě a jedině Boha,
vpravdě, pak musí působiti naše konání a v jeho
skutcích zajisté nemůže mu nic překážeti; žádné
míst-o,ani žádná mnohost. Tak také nemůže býti
onen člověk ničím zmaten, neboť on myslí, hledá
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a nenechá si dostačiti nic, než jen Boha, který se
přece s tímto člověkem jeho myšlením sjedno
cuje. A jako nemůže býti Bůh žádnou rozmani—
tostí rozptýlen, tak také tohoto člověka nemůže
nic rozptýliti ani zrůzniti, neboť je jedno v J ed
nom, v němž jsou všechny rozdílnosti; jednota a
nerozdílnost.
Člověk má zažívati Boha ve všech věcech a
zvykati „svoumysl, aby ve svém smyslu, myšlení
&lásce měl vždy Boha zpřítomněného. Všímej si,
jak usiluješ o sveho Boha! Jaký jsi v kostele a
v cele: podrž tutéž mysl a—
v.nes jí do množství a

do neklidu a do celého světa. A - jak jsem často
pravil - mluvíme-li nyní 0 zůstávání v stejnosti,
není tím myšleno, že máme všechno konání, neb
všechna místa, všechny lidi považovati za stej
né. To by bylo nesprávné, neboť modliti se jest
lepší dílo než přístí a kostel je ušlechtilej-ší místo
než ulice. Ale ty máš míti ve .své práci stejnou
mysl, stejnou věrnost a stejnou vážnost k svému
Bohu. Věru, zůstaneš-li v takové stejnosti, pak
ti nikdo nebude překážeti míti svého Boha zpří
tomněného.

“

U koho však Bůh není tak v Pravdě uvnitř,
nýbrž vzdálen, takže si musí stále Boha zvnějš
ku, odtud a odtamtud přinášeti, .a kdo jej hledá
střídavým způsobem, v konání, u lidí nebo na
místech, ten nemá Boha. A potom se může lehko
státi, že člOvěku něco překáží, neboť on nemá
Boha v nitru a nehledá a nemyslí jedině Jeho.
A proto mu nepřekáží jen špatná společnost, je
mu překáží i dobrá, a nejen ulice, nýbrž i kostel,
a nej en špatné slovo a skutek, věru i dobré slov-o
a skutek. Neboť překážka je v něm, poněvadž se
mu nestaly všechny věci Bohem. Kdyby mu bylo
vše Bohem, pak by mu bylo docela dobře a “blaze
na všech místech a u všech lidí, neboť by měl
Boha v nitru a toho by nemohl nikdo uloupiti,
jako by mu nikdo nemohl překážeti v jeho půso

bení
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V čem záleží toto opravdové osvojení Boha, že
jej skutečně máme? Tot-oopravdové osvojení Bo—
ha záleží V mysli a ve vroucím a vědomém obrá
cení a ba'žení po Bohu, ne snad na stálém stejno
měrném myšlení na Boha, neboť to bylo by při—
rozenosti nemožné se dom-oci,bylo by to docela

těžké a také ne nejlepší. Člověk nemá míti pouze
myšleného Boha a na tom míti dosti; když zmizí
myšlenka, tak zmizí také Bůh. Nýbrž člověk má
míti podstatného Boha, který je vys-okonad myš—
lenkami lidí a vším tvorstvem. Tento Bůh ne—
zmizí, neodvrátí-li se člověk .od něj dobrovolně.
Kdo Boha tak v podstatě ovládá, ten jej bož
sky vystihl a tomu září ve všech věcech, neboť
pak mu připadají všechny věci božské a také se
mu ze všech vytváří Bůh. V něm má Bůh vždy—
cky oči otevřeny, V něm se děje tiché odvrácení
od vnějšího a vnikání milovaného, přítomného
Boha. Právě tak, jako kdyby někdo prudce žízm'l
opravdovou žízní: tak může ovšem činiti něco
jiného než pití a může ovšem také zamýšleti jiné
Věci, avšak ať činí cokoliv, neb jest u čeho chce,
v přáních neb myšlenkách, nebo v konání, přece
mu obraz nápoje nezmizí, pokud žízeň trvá; a čím
Větší má žízeň, tím více a vnitřnější &živější a
trvalejší jest obraz nápoje. Neb-o když někdo
prudce miluje nějakou věc s cel-ou silou, takže
jej nic jiného netěší a srdce netouží než p-ojed-—
nom, takže chce jen toto, a jinak vůbec nic, Vě
ru, kde ten člověk “jest,neb u koho, neb jakkoliv
si počíná a co koná, přece v něm nikdy neuhasi—
ná, co tak miluje; ve všech věcech nachází obraz
toho jednoho, a čím je láska hlubší a hlubší, tím
živěji se mu zpřítomňuje. Takový člověk nehle—
dá klid, neboť jej neomýlí “žádnýneklid.
Takový člověk je tím spíše Bohem omilost
něn, jak všechny věci božsky oceňuje, & Výše,
jak Věci samy v sobě jsou. Ovšem, k tomu patří

horlivost a odevzdanost a ostrá bedlivost naší
vniternosti, a ostražité, jasné, odůvodněné Vědo
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mí, ve kterém se mysl staví k věcem a lidem.
A utíkáním se člověk takového něco nenaučí, tím
že prchá před věcmi a vrací se do osamělosti,
pryč od vnějšího, nýbr' - usí se učiti osamělosti
vnitřní, ať je kde nebo u oho chce. Musí se učiti
pronikati věcmi a vystihnouti uvnitř svého Boha
a dovésti jej v sobě mocněji vytvářeti ve vniter
ně trvající obraz.
Právě tak, jako kdo se chce učit psáti. Věru,
má-li rozuměti umění, musí se v něm mnoho a
často cvičiti, ať je mu jakkoliv krušné a těžké, a
jak nemožné se mu zdá. Bude-li jen pilně a často
cvičiti, naučí se to a získá umění. Nejdříve musí
mysleti jednotlivě na každé písmeno a to si pevně
představovati. Pot-om,když umění ovládá, jak je
úplně osvobozen od představy :a myšlení na pís
mena, píše volně a lehce, ať jsou to tlachy neb
smělá díla, která mají povstati jeho uměním.
Stačí mu, ví-li, že nyní má cvičiti své umění, a
i když stále na ně nemyslí, ano, nechť myslí co
chce, přece tvoří své dílo svým uměním.
Tak má býti člověk proniknut Boží přítom
ností, má býti tvářností svého milovaného Boha
protvářen a v ní obytostněn, takže mu Jeho pří
tomnost září beze vší námahy a že poznává věci
v jejich pravé pod-oběa zůstává od nich úplně
svoboden. Až tam se však musí dostati, tak jako
žák k svému umění, především myšlením na to
a v-štěpováním toho.

P. Silv. M.Braito 0. P.:

OČISTI SVOU MODLITBU
(Kurs duchovního života pro začátečníky 8.)

Modlitbou se dotýkáme Boha, tulíme Se k ně
mu a tak čerpáme z něho sílu. Modlitbou se však
především klanírne Bohu, modlitbou velebíme
Boha, oslavujeme ho, děkujeme jemu za jeho
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velkou slávu 'a velebnost. ModlítbOu směřujeme
k Bohu. Modlitbou dýcháme V Bohu. Modlitbou
stává se nám Bůh naším středem. Proto jak je
modlitba úkonem bohogocty, tak je také důleži—
tým prostředkem v pokroku našeho duchovního
života. Ale - aby byla modlitba opravdu také
prostředkem v pokroku duchovního života - mu—
sí býti především bohopoctou. Musíme očistiti
svou modlitbu od sobectví, od přilnutí k tomuto
světu. Proto je třeba nejprve očistiti svou mod—
litbu, abychom uměli s Bohem obcovati a mohli
načerpat veškerou sílu, která je obsažena v dob
ré modlitbě.
Projdi se mnou hlavní nedostatky modliteb za—
čátečníků a přízemních křesťanů.

Náboženství zpustošené.
Události a věci tvoří dějiny. Dějiny nejenom
trvají tisíciletí, nýbrž se také vyvíjejí a tvoří po
celá ona tisíciletí. Nechtěj tedy ani věcem ani
událostem ani dějinám z nich složeným chtít roz
uměti ihned a dokonale.
Rozumím ti. Ty bys chtěl všechno mít, podržet,
užít. Jenomže ty sám tu nejsi. Jako tys vyrostl a
žiješ z potu a krve a obětí nesčíslných mnohý-ch,
ani ty se nesmíš vyhn-outi bolesti a obětem, ze
kterých, tedy třeba také z tebe, opět druzí budou
žít a porostou.
Tvé reptání proti Bohu je sice znamením tvé
slabé víry, ale hlavně tvé pošetilosti. Domníváš
se, nebo jednáš jako by ses domníval, i když to
tehdy nevyslovíš, že jen ty jsi na světě, že tys je—
ho středem, ty žes na něm nejdůležitější. I Bůh
že teprve tebou .má svůj smysl a žes ochoten ho
i uznat, uzná-li on tebe zase za svého boha, za
střed své moudrosti, péče i moci. A abys věděl:
Tohle není žádná víra; =Nenítaké divu, když lidé
Bohem zklamaní odvrh-ují takovou Víru. Stejně

jako je bez-cennéjejich nadšenípro Boha, jak
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mile se věci nepochopitelně obrátí tak, jak si to
ho tito lidé přáli.
Těmto lidem, těmto smutným křesťanům není
pčmoci. Rozcházejí se s Bohem co chvíli, aby ho
zase uznávali. Nemají náboženství, nemají Boha,
jsou to praktičtí atheísté. Není jiné pomoci těmto
ubohým křesťanům, než aby přijali jiný pohled
na Boha. Aby jim byl Bůh pánem a moudrým
Otcem, který jim lépe roz-umí než oni sami so
bě, jemuž'věří za všech okolností, od něhož oče
kávají dar nejvzácnější, totiž jeho samého.
Protože jedině toto je náboženství: Poddání se
Bohu svrchovanému a vyjádření této poddanosti.
Všechno ostatní jest ubohoučké, maska nábožen—
ství, projev bez života, povrchnost bez otevření
celé bytosti, magie, pověra, zvyk, pohodlné pře
hazování klopotného životního zápasu na Taju
plného, kterému zaplatíme zlomky času, sil a
slov.

Modlitba prosebná.
Utrpení a kříže životní jsou rozhodující zkouš
kou naší víry. Zda jsme věřili v Boha, nebo ve
své osobní malé štěstí. Jenom jedno je potřebné.
Jen jedno jest nutné. Jedno největší .a nejvzne
šenější. On, Bůh. Jeho vůle se musí naplniti a mé
celé pravé štěstí je, abych přišel k němu, abych
byl s ním na věky dokonale spojen. V očekávání
tohoto cíle nemohu býti zklamán.
Jenomže ty máš i jiné věci za nutné, za důle—
žité. Mnohým lidem i tobě je nesčíslněkráte dů
ležité a důležitější tvé buržoasní poho-dlíčk-o-,ti
síce drobností nejvšednější-ch. Prosíš nebo prosil
jsi o ně Boha. Byl jsi ochotný uznati jeho dobro-tu
za to a odevzdati mu daň několika modliteb či
jiných nábožných nebo dobrých úkonů.
Nedal ti Bůh, c-oschtěl, rozhodil tvé dosavadní
vyšlapané cestičky, rozhodil tvůj příjemný teplý
pelíšek. To je nějaký Bůh? Vůbec žádný není,
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když mi neuhlídal mého pohodlí, když mne ne—
vyslyšel! Bůh, který nedává pozor na to, co si
přeji od něho, pro mne neexistuje.
Směšní, maličtí lidé, jak směšné si tvoříte před—
stavy o Bohu. Máte pojem Boha důstojný sebe.
Duchovní paďourství! J e—liBůh dobro nejvyšší
a moudrost svrchovaná, jeho vůle je dobrá &nej
správnější. Jeho vůle se musí naplniti i v mém
vlastním zájmu. Abych i já byl šťasten. To je to
jediné nutné. Jedině nutné i pro mé vlastní štěstí.
Proto se modlí, abys přišel k němu, aby ti dal
přijíti k sobě. A aby ti i z pozemského dal vše,
čeho potřebuješ, abys k němu došel.
Tak smíš se amodliti i o pozemské věcí. V po
korné odevzdanosti do jeho vůle, do plánu jeho
vůle, jeho moudré dobroty. Abys dosáhl Jeho a
darů potřebných k dosažení Jeho. Tvá modlitba
byla zahrnuta v plánu Božím. Všechno“tě má
k němu vésti, i to, že něčeho potřebuješ. Máš vy
jádřiti svou závislost na Dárci! A když ti nedá,
oč prosíš, i tehdy tě vyslyšel. Dok-onaleji vysly
šel. Dá tí toto nedání, oč jsi prosil, aby tě to při
vedlo k němu, a aby místo toho, co ti nedal, tím
jistěji dal tobě sám sebe!

Co chci změniti modlitbou?

Jistě ne stanovený Boží úradek. Nemohu chtíti
modlitbou změniti nebo zadržeti události běžící
svým proudem, jestli je v Božím plánu určeno,
aby věci spěly a dospěly určitým směrem.
Když se modlím za odvrácení zlého, nepr-osím,
aby pro mně Bůh měnil přírodní zákony, nýbrž
opírám se o skutečnost, že může Bůh zkřížiti urči
té přírodní zák-ony zákony jinými, silnějšími.
Proto prosím, aby takt-o Bůh zamezil, co mne
ohrožuje, nebo mi dal, co tak jednoduše běžnou
cestou nemohu dosáhnouti. „Aleprosím o to tak,
jak je to v plánu vůle Boží. To znamená, že kaž—
dá naše modlitba musí býti odevzdaná.
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Nemodlím se proto, aby Bůh pro mne změnil
své úradky, nýbrž naopak, abych naplnil úrad
ky jeho Stanovil totiž dáti mi i věci těžké k do
sažení, věci závažné a mně nedostupné právě na
mé modlitby.
To je míněno ve spodních tóninách mé modlit
by, skrze odevzdanost do vůle Boží při modlitbě:
Je-li to tvá \vůle. Modlím se tedy, ne, aby Bůh
splnil vůli mou, nýbrž aby-chjá splnil vůli jeho,
abych si totiž modlitbou zjednal jeho dary, že mi
je dá na mou modlitbu,
Čili, naše modlitba musí míti Boha za střed a
ne nás! Jeho zájmy a ne zájmy naše. Když se
k němu utíkáme V těžkostech, voláme sice jako
Spasitel: Možno-li, odejmi tento kalich ode mne.
Ale hned musí následovati další věta Mistrova:
Ne jak já, nýbrž jak ty chceš, Pane! Vystrašený
&bolesti přirozeně se bojící člověk má právo vo
lat k Bohu ve svých úzkostech, ale hlavně proto,
aby se přiblížil k Bohu své vůle, aby ho ani sví
zel neodvrátila od Boha, aby u něho načerpal sí—
ly, aby .se u „něho ohřál!

Tedy sebe změnit musíme hledět při modlitbě!
Sebe v Bohu!
Také o věci časné se smíš modliti.

_ Vím, že mnoho lidí nebude rozuměti mému
varování před modlitbou, která vidí jen sebe a
jen věci pozemské, že mnohý z t-oho'vyčte, že za
vrhují vůbec modlitbu ,prosebnou. Nikterak a
rozhodně ne. Ale zdůrazňují, že naše modlitba
i prosebná, nesmí se stále a jen a výhradně a
na prvém místě otáčetí kolem časných věcí, že se
nesmí v nich utápět a :.ztrácet Smíš o ně prosit,
či přesněji řečeno, smíš a máš také o ně prosit,
ale ne především a ne výlučně.
Smíš svému Otci přece důvěryplně a klidně
sděliti vše, co tě tíží, i své starosti časné, mluviti
s ním i o svých pozemských potřebách. Vždyť tě
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přece postavil do světa. On dopustil tyto kříže,
těžkosti a starosti, které na tebe právě d-oléha-jí.
Proč bys neměl nebo nesměl s nim o tom všem
hovořiti? Když'bolest je od boleti, a když kříže
lekají každého, jak bys neměl prositi Pána, vo
lati k němu? Když sám víš, že jsi sla'bý i V čas
ných věcech, víš, že je vše od něho, jak bys .ne
měl jej prositi, jako dítě prosí otce, třebaže otec
je rozhodnut dát vše dítěti a dítě o tom také dob—
ře ví a přece prosí a musí dokonce prositi. Ale
tvá modlitba prosebná nesmí míti tebe za cíl a
střed, nýbrž Boha. V každé prosebné modlitbě
musí býti jako ve Zkratce, třeba nevyslovené,
obsaženo: Dej mi vše, co potřebuji, abych došel
bezpečně k tobě!
Tak nás učí J ežíš se modliti: Chléb náš vezdejší
dej nám dnes, zbav nás od zlého, ale v duchu hle
dejte nejprve král-ovství Boží a vše ostatní vám
bude přidáno.
Prositz' v duchu Ježíše Krista.
»D-osud
j ste o nic neprosili ve jménu mém. Pro-s

te a obdržíte. Neznamená to jenom spojovati své
modlitby s prostřednictvím Kristovým. Abychom
se spojili s ním, abychom předkládali Otci své
modlitby v živém a vědomém spojení s Kristem,
jehož Otec vždycky slyší.
Prositi ve jménu Ježíše Krista má ještě další,
hluboký smysl. Prositi v jeho duchu, tak, jak se
modlil. Především z lásky k Otci. Aby přišlo
brzo království Boží! Prositi tak, že bude Bůh
středem našich modliteb.
Kdo hledá v něm své celé štěstí, svůj střed' a
své všechno, nebude se tolik ztrácet v pr-osbách
o jednotlivosti, o jednotlivé, jen pozemské dary.
Otčenáš je modlitba ve jménu Kristově. Hledá
nejprve a především Boh-a,tulí se k němu jako
k Otci a zahrnuje všechny lidi jako Ježíš do své
starosti. Když předstupuje křesťan před Boha,
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předstupuje před něho a ne před sebe, hledá jeho
království, jde k němu jako k Otci a ne pouze
jako k pokladníkovi a hospodáři a neotvírá sám
jen pro sebe svou dlaň, nýbrž bere sebou za ruku
i všechny své bratry, přednáší všechny jejich
prosby a hlavně chce, aby i oni byli naplnění
královstvím Božím. _
To znamená pr-ositi ve jménu Kristově. Jen
tehdy se modlíme jménem Kristovým, jestli se
modlíme v jeho duchu. Jen tehdy je to-jeho mod
litba,“je-li to modlitba k Otci o. království jeho
pro všechny. Taková modlitba je vždycky vysly
šena. Od ní vstává vždycky člověk s novou silou.
Vždycky je taková pro-sebná modlitba naplněna
Božím slitováním a jeho svatou přítomností.
Spojuješ své modlitby s Kristem. A to musíš,
protože jen skrze něho jsme děti Boží a jen skrze
něho mají děti Boží přístup dále k 'Otci. Proto se
ner-ouhej svou modlitbou sobeckou .a židovsky
přízemní a časnou, když končíš své modlitby:
Skrze Krista, Pána našeho. Spoj nejprve ducha
své modlitby s Kristem, pak můžeš i svou mod—
litbu s ním spojit. Spojíš ji také s neomylným vy
slyšením všech jeho modliteb! Neb Kristus byl
vždycky Otcem vyslyšen. I ty 'budeš s ním, bu
deš—lise opravdu s ním, podle něho, v jeho du
chu modliti.

Liturgická modlitba prosebná.
Abyste mne nevinili “zindividualistického Vý
klad-u katolické nauky, projděte jednou sami li
turgické modlitby. Jak Církev chápe modlitbu,
jak rozvádí modlitbu Páně. I když prosí o věci
časné,vždycky o ně prosí tak, aby nám byly s u
žitkem a prospěchem ke statkům věčným. Proto
se modlí: Aby ve světských zmatcích vždy pevně
zakotvena byla srdce naše tam, kde je pravá ra
dost.

Církev prosí, aby Pán sám nám dal prositi o to,
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co se jemu líbí, abychom jistěji mohli býti vy—
slyšení. Stále prosí, aby naše tužby byly odvrá—
ceny od pozemské žá-dostivosti.
Všimněte si takových proseb na Velký pátek,
kdy se modlí za všechny křesťany, ba za všechny
lidi a za všechny jejich potřeby. Modli se za pout—
níky: abys všechny poutníky a všechny po mo
řích se plavicí ráčil přivéstí do přístavu spásy. ..

Myslí na ubohé poutníky, Církev, na jejich úna
vu, ale také na všechna nebezpečí, ale je si vědo—
ma, že celý život je poutí, a že by neprospělo nic
člověku, i kdyby si vyprosil šťastné doplutí,
šťastné dosažení nějakého určitého cíle, nějaké
cesty, kdyby hlavní pouť lidského života měla

končití ztroskotáním..
Zvednout, vysoko zvednout je třeba modlitbu

naši, modlitbu mnohých křesťanů, abychom ne—
považovali modlítbu za pověrečný, magický pro
středek k získávání jen čistě pozemských darů.
V tom je právě rozdíl mezi starým Židovským
náboženstvím a mezi Kristovým učením. Židé
hledali království pozemské, i když mělo býti
Boží, ale “hledali v něm hlavně sebe, kdežto Kris—

tus staví Otce nebeského-do středu. Tak i my
musíme postaviti do středu celého svého nábo
ženského živ-,otaa tedy i modliteb, Boha a jeho
zájmy. Vždyť ostatně On je dobro samo a štěstí
sa-mo a proto i nás oblaží. Jen nehledej stále a
výhradně sebe.Jinak jsi nesmírně daleko od křes
ťanství. Jinak nepozvedneme my křesťané svět,
jak bychom měli, protože-když budeme stále hle
dat jen pozemské-budeme pomáhat ke ko.mp1iko—.
vání živo-ta,jenž je kómplikován právě starostmi
jen o časné a starOstí k tomu ještě sobeckou.
Modlitba společná.
, _A ještě-v “něčem-.musíš očistitisv-ou modlitbu.-.

Není možné smířiti se s tvým názorem a s nála

zorem přemnohých katolíků, žese nejlépe a proto
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nejraději modlite sami. Katolik není, nesmi býti
isolovanou bytostí. Tvoříme rodinu dětí Božích.
Když stojíme před svým Otcem, musíme se chy
tit za ruce svých bratří. Jen takto se naučíme
skutečné křesťanské lásce, viděti v lidech bratry
jedné rodiny, povolaných za děti Boží, a také po—
dle toho s nimi jednati. Proto je tak důležitá li
turgická modlitba. Liturgická “modlitba také dá
pochopení a smysl pro Katolickou akci. Křesťan,
libující si jen ve svém koutečku, nemůže ovšem
míti zájmu o své bratry a zda něco vědí o Ježíši.
Také ovšem není křesťanem. Není živě spojen
s Kristem. Byl by totiž živě spojen také se svými
bratřími. Svatý Pavel odsuzuje korintské měš
ťany, kteří se sešli keucharistické hostině, ale
každý se ustranil zároveň pro sebe. Svatý Pavel
se ptá ro-zhorleně:„Pohrdáte Církvi Páně?“ Cír
kev Páně je konkretisována nejprve v místní ob
ci. Pohrdáte Církvi Páně, to jest, za nic nepoklá
dáte podstatu Církve, to-jest ono svaté spojení a
společenství? Proč se scházíme vespolek? 'Aby
každý z nás jen sám a své záležitosti Bohu před-.
kládal? Jsme opravdu rodina anebo náhodné
shromáždění vzájemně si cizich lidí?
Církev je nejblíže vyjádřena v prvním shro-.
máždění věřících,protože se shromažďují všichni
lidé všech stavů, všech potřeb, shromažďují se
k posvěcení a ke svatým úkonům, pod knězem-a
jeho hierarchickým stupněm, plynoucím z apoš
tolské posloupnosti, v jedné apoštolské víře, aby
utvořili vzájemně onu jednotu, ke které volal
Kristus, ke které nás povolal, k jednotě vnitřní
i vnější dětí Božích v jednom Otci, v jednom vy—
koupení skrze jednoho Syna, v jeho jednom Tě
le a svaté účasti na jeho jednom životě dětí Bo-.
žích.

.

Můžeš &musíš si také najít okamžik tiché ko-w
můrky, kdy budeš sám"s Otcem, ale 'vedle těchto
okamžiků, kdy předstupuješ před Boha jako jeho
dítě, potřebující “soukromé rozmluvy s Otcem
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v soukromých záležitostech, volá tě Kristus ke
slavnostnímu shromáždění, kde se máš m-odliti
se všemi a za všechny V duchu Otčenáše, základu
to společné modlitby, kde prosíme za všechny.

Jakub Deml:
K NAROZENÍ PAINNY MARIE
Věřilo se, že každý člověk se rodí pod jistou
hvězd-ou a co je komu souzeno, že tomu neujde.
V pohádkách nad kolébkou dítěte stály sudičky
a určovaly novorozenci nej en délku, nýbrž i—způ
sob života. Bylo to vždy proroctví do minulosti.,
byl to výplod poesie, která tak ráda čas a jeho
události ztělesňuje, tvoří z nich nové obrazy a
staví je do nových perspektiv. Takové poznání
stačilo dětem a primitivním národům. Život je
nesmírně složitější a nevýslovně závažnější.
Dnešní evangelium nám vypočítává obšírný
rodokmen Panny Marie až do sv. „Josefa, muže-ř
Marie, z nížt-o se narodil J ežíš, jenž .sl-oveKris
tus“. Čtyřicet těchto jmen není jenom výpočtem,
nýbrž zároveň historií. Jsou to milníky na cestě
dlouhými staletími, tito předkové Marie sami
tvoří cestu z pravěkých poušti a nezná-mými kra—
jinami až k tomu, který řekl: „Já jsem cesta.“
Oni věděli, proč žijí, oni věděli, kam jd-ou, ne
boť věřili. Sami si život nedali, ale zařídili si jej
podle Boha. „=Bylnoťsvětlo pravé, které osvěcuje—

každého člověka, přicházejícího na tento svět.“
Platí-li to o každém, jak hluboce a široce a silně
to platí o předci-chsvaté Panny? A jak teprve
0 Ní samé? Bylo Světlo pravé, které osvěcuje kaž
dého člověk-a,přicházejícího na tento svět. 'Nikdo
není z tohoto světla vyloučen, nikomu nebylo ode-
přeno, nikdo nemá výmluvy, nikdo nemůže říci:
Já za to nemohu! Leda bys obviňoval svého otce
nebo někoho ze svých předků. Nebo někoho ze
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svých současníků. To však-se netýká podstaty
věci, to není řešení, neboť kdyby ten Fares a
Esron a 'Obed a Joram a Eliud ukazovali na jiné.
a neřídili se Světlem, které bylo dáno jim, a kdy
by byli poslouchali osudu a sami žádného netvo
řili, byli by vypadli z řady těch, kteří na zemi
připravovali a životem svý-m zvěstovali příchod
Spravedlivého.
Milosrdenství, soucit a láska není všechno,tak
jako kniha a socha není všechno. Sldv—o
Kristovo-:

„Hledejte nejprve království Božího a spravedl
nosti jeho a všecko ostatní bude vám přidáno,“
Důraz se tu klade na spravedlnost. Láska je ne
možná bez spravedlnosti, také soucit a milosrden
ství není možné bez spravedlnosti. Neboť spra
vedlno-st předpokládá zákon, ona do celé větrné
růže volá a křičí po zákonu, tak jak po něm volá
„Světlo pravé, které-osvěcuje každého člověka,
přicházejícího na tento svět“. Bez řádu a pravi
del není vědy, bez kázně a poddanósti nelze si
představiti občana, bez dogmatu náboženství, a
radost a život bez pravdy věčné, bez Krista.
Hrabata Mitrovští mají prý ve svém znaku
heslo: Aeternus quia purus. Věčný, protože čis—
tý."“Neníto nepravda, nebot toto heslo možno čísti

i ve znaku Panny Marie a Sibylly, vestálky a
theosofové také se ho dovolávají, ale to není
pravda všecka. Svatá Církev má v litaniích pro
Pannu Marii sedm“a čtyřicet invokací, čili oslo
vení, &mezi nimi: Matko nejčistší, Matko nejčis
totnější, Matko neporušená, Matko neposkvrně
ná, Královno panen a Královno, bez poskvrny
hříchu prvotného počatá - ale nezapomínáme, že
v těchto vzýváních je také Věž ze slonové kosti
a Panna. Mocná, Panna nejm-oudřejší a Stolice'
Moudrosti a Královna proroků, apoštolů, mučed
níků, vyznavačů a Zrcadlo spravedlnosti. Specu
lum justitiae spectaculum facta est Deo et ange
lis et h-ominibus- Zrcadlo spravedlnosti učiněna
jest podívanou Bohu i andělům i lidem.
481;

Advent znamená příchod. A jak zní jeho vstup
čili introit? Slyšme: Rorate coeli desuper et nu—
bes pluant justum. Rosu udejte, nebesa, shůry &
a .oblakové dštěte Spravedlivého.
Otevřme biblickou konkordanci, čtěme bibli a
které slov-otam najdeme nejčastěji anebo jaké

nejvyšší vyznamenání má a zná Duch svatý?
Spravedlnost. Noě, svatý Josef i Simeon mají
v Písmě svatém titul Spravedlivá Ale nejčastěji
se dává v Knize knih tento přívlastek samému
Bohu. Spravedlnost, daleko a mnohem více než
láska, je vlastností Boží.Kdyby tomu bylo jinak,
nebylo by žádné řeči o Posledním soudu. Zná
me my křesťané ovšem i soud soukromý. Každý
člověk bude souzen zvlášť, ale potom, to jest na
konec, všichni pohromadě. Každý člověk přichá
zí na svět sám .azrovna tak se světa odchází.
!Panna Maria nepřichází na svět sama, už ten
bílý obláček na hoře Karmel po ní ží'znil a mízou
její rosy byl nakojen, všichni patriarchové 'apro
roci J i na cestu stelou své nejvyšší pohledy, sVá
nejhlubší mlčení v horách a pouštích, své kobyl
ky a med lesních včel a roucha z velbloudí srsti
a “řemenypobité uvnitř ostrými hřeby -a špičaté
kameny i střepy rozbitých sklenic, které jim
sloužily za lůžka a za polštáře, a blažené úsmě—
vy, které říkaly: Svatá Panno, toto všechno je
málo a nic, čiré a nicotné nic za tvou spravedl—
nost! My že konáme něco velkého a zvláštního?
Co by se pot-ommuselo říci o Tobě, Královno an
dělů? Vymyslili, vyrozjímali, vyzpívali, vyšep
tali a vyřkli jsme o Tobě a k Tobě na tisíce titulů
& ukojili svého ducha, svou paměť, svou Vděčé
nost a svůj rozum, radost a veselost svou, !mys—
leli jsme, my 'bláh-oví, že na to stačíme, že se

v tvých chválách přemůžeme a překonáme, ale
skládáme všechny tyto zbraně, 'podrobujeme a
vzdáváme se, neboť Ty, Maria, jší nevyčerpatelé
ná, nepoděkovatelná, neosl-avitelná &nevyslovi—

telná.
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V knize Panaretos čteme: „Synu, až budeš při
stupovatí k službě Boží, stůj v spravedlnosti a
bá'zni a připrav duší svou na pokušení“ A podle
téže knihy Panna Maria byla ustanovena k služ
bě Boží od věčnosti a od pradávna, prve než ze
mě učiněna byla a dřív než byly propasti a než
studnice vyprýštily a než hory ve veliké tíží sta
nuly před pahrbky, než byl Bůh učinil zemi a
řeky a .stěžeje okrsku zemského. K službě Boží
byla ustanovena a Ona jí přijala. Také Lucifer a
andělé jeho byli ustanoveni ke službě Boží a oni
ji nepřijali. Přijali, ale zradili a zavrhli. Mohli
mu sloužit v _syn-ovskédůvěrnosti a svobodné ra
dostí. Takto však mu slouží v bezmezném smut
ku a jako vzteklí psi v zuřivém a všeho světla
zbaveném zoufalství. Takový jest úděl nesprave
dlnosti a inteligencí od Nejvyšší Spravedlnosti
odvrácených a odpadlých.
Hned svým narozením Panna Maria odpovídá
Bohu a světu: „Aj, já dívka Páně, staníž se mi
podle slova tvého!“
Hned svým narozením Ona přistupuje ke služ
bě Boží, stojí v spravedlnosti a bázni a připra—
vuje duši svou na pokušení, to jest na všechno,
co ji očekává na tomto světě, ať je to jakékoliv.
Říká Otokar Březina: „Jediná pýcha závrati
nezná, bojte se pýchy, ó bratří!“ Bála se pýchy
Maria, neznala její závrati, nezažila žádného po
kušení, neokusila jako Eva jablka .hadova. Ona
hned svým narozením stála ve spravedlnosti a
bázm', ale tato bázeň nebyla strachem, jaký zná
me my lidé hříšní; bázeň Panny Marie byla do—
konalá láska, která nemá čeho litovat, leda toho,
že Spravedlnost je tak nepochopená, zneužívaná
a zneuctívaná. Spravedlnost je totožná s láskou,
jež nikoliv v jazyce tohoto světa, kde se láska
zaměňuje mazlením, takže každý, kdo zrovna
nehla-dí, nelí-be a neobjí-má a nedává k disposici
svůj sklep a špižímu a bankovní konto je porvae
483

žován za surovc'e, a v očích tohoto světa třikráte
běda tomu, kdo soudí a tres-tá!

Tak tomu nerozuměla, takto nesoudjla Panna
Maria. Spravedlnost Boží převyšuje každý lid
ský důvtip a rozum, ale možno v ní stát, tak jako
stojíme V slunečním světle, ač jeho zdroj je tak
daleko a tak vys-okonad námi. Jedna jediná vý—
jimka se stala na tomto světě a v celém vesmíru:
Mulier amicta sole et luna sub pedibus ejus, že
na -oděná sluncem-a měsíc pod jejír'na nohama.
Všechno, co začíná a roste, všechno, co roste a
zrá a zase zaniká, všechno, co přichází a odchá
zí, všechno, co se mění, všechna rada, všechna
poslušnost i rekovnost, také všechno vědění a
umění, všechna radost a síla pod nohama tvýma,
Maria!

Dr. Bedřich Vašek:

HLEDÁNÍ CEST KE SBLÍŽENÍ
Několikerý svět “žijev našich zemích a prolíná
se navzájem. Žijí vedle sebe, někdy i v téže ro—
dině. Stýkají se při práci, na ulici, ve společnosti.
A přece jSou si cizí. Nemají se rádi. Vyvyšují se
každý nad druhého. Někdy sebou i. navzájem
opovrhuj-í. Někdy se i nenávidí.
,
Vezměme aspoň dvojí z těch světů: svět s vě—
rou ot-řesenoua svět s Věrou jednostrannou.
I.

"

Svět 3 věrou otřesenou.

Potkával jsem je v neděli ráno, když jsem šel
do kostela. Na byciklech, muži i ženy, jeli na vý
let. Někteří - zase muži i ženy - jen v k-oupacím
ú'boru. Nebo v sobotu odpoledne jsem je vídal,
když v trampském úboru - někdy zase jen v kou
pacím úboru —a s batohem na zádech šli na
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tramp. Že je den Páně, na to si nevzpomněli. Ne
.děle pro ně je den výletů, jako všední den je den
fdřiny.

Lidé, pro něž setměl-a světla na nebi a pro něž
svítí tím oslnivěji světla tohoto světa. Doved-ou
dříti úžasně nadovedou se k práci postaviti obrat
ně. Jako úřední-ci,učitelé, obchodníci, strojnici,
zedníci, v kancelářské práci vzomí, důmyslní,
nenahraditelní. Dají si na sobě záležet, nikdo by
na dělnících v neděli nepoznal, že jsou dělníky.
Jsou hrdí na své výkony: „Já se již ve světě ne—
.ztratím,“ řekl mi s oprávněným sebevědomím
jeden tak-ový mladý člověk. Pochr-oumáte si
plnicí pero: spr-avivám je „krátkoucestou a máte
ušetřenu složitou cestu k mechanikovi a výklad
u .něho.Psací stroj vám jaksi stávk-oval: zavoláte
“jej,za chvíli na vás volá: „Můžete již zase psát,
už to mám.“ Potřebujete nějakou věc, poradí
vám, kde ji dostanete a třeba sám zaběhne. A ve
svém vlastním povolání je velmi obratný a ta
houn do práce. - Velmi si dává záležeti na tom,
aby kulturně nezůstal pozadu. Není mu na to líto
peněz-: denně si kupuje před továrnou noviny,
na neděli i ilustrovaný časopis. Začnete s ním
rozhovor o kině: užasnete, kolik filmů zná a jak
si pamatuje podrobnosti. Překvapí vás, možná,
výší obnosu, který má již ušetřený, a svými smě—
lými plány do budoucnosti. Zkrátka to, čemu se
říká: Člověk úspěchu
Ale v životě náboženském- vedle. Prostě ne
chápe, jak jen mohou lidé hodin-u vydržet v kOs-_
tele, poslouchat kázání, býti na mši svaté. To je
“proněho zabíjení času. To je nuda. To je zbyteč
nost. Je mu záhadou-, jak kněz N., jejž poznal
příležitostně při nějaké občanské poradě nebo
.při sportu jako velmi-milého a jistě i bystréh-o
člověka, mohl si zvoliti kněžství za svůj životní
'úkol. Naprosto nechápe vět: „Hří—chje největší
.-zlo.“„Milovati budeš Boha z celého srdce svého.
To je největší a první přikázání.“ V lidech zbož—
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ných vidí takřka jakési podivíny, k nimž poci
ťuje cosi jak-oskoro soucit, tedy cosi podobného,
co pociťuje, když mluví s člověkem nervosním
nebo k-oktavým,nebo invalidou, nebo vůbec 5člo
věkem, jejž potkalo nějaké neštěstí.
Charakteristikou lidí tohoto směru jest spolé
hání na svůj osobní úsudek a na svou vlastní
zkušenost. Mají vyvinutý odpo-rk autoritě: k ro—
dičů-m,k autoritě náboženské a mravní. Mají ne
chuť k zásadám, které byly zděděny od pokolení
předchozích. Odmítají názory, které si nemohli
ověřiti sami. Jsou velmi kritíčtí' ke všemu; ke
všem normám, které se jim předkládají, si dělají
otazníky. To zvláště platí o pravdách a normách
náboženských. „Mají pořád dojem, že naše nábo—

ženské pravdy jaksi vnitřně vyschly a jsou pou
hou prázdnou slupkou. Buď nedovedou uvésti
v soulad svět-ový názor náboženský a vědecký,
nebo křesťansképravdy ztratily svou autoritu a
svou psychologickou oprávněnost. Je jim cizí
myšlenka, že by byli smrtí Kristovou vykoupe
ní; není jim možno věřit. Přiznávají sice ochot
ně, že je šťastný, kdo může věřit, ale když prý
se víra nedá vynutit! Hřích je něco zcela relativ—
ního, co je pro jednoho zlé, pro druhého dobré.
Proč by .nem-ohlmíti pravdu zrovna tak Bud
ha?“1 Jsou zkrátka na cestě k té konečné stanici,
na níž je napsáno slovo Nietzscheovo: „Nic není
pravda. Všechno je dovoleno!“
Avšak při tom hrdém vystupování nedýchá se
těmto lidem dokonale volně. J akésí obavy, jaká
si nejistota je zneklidňuje. Dobrá, od břehů pev
niny jsme s lodičkou odrazili za jásavého zpěvu
—ale co teď na širém moři? Vždyť ten nový svět,

ve kterém se teď pohybujeme, není jen samá do
konalost. Ty ilustrace v obrázkových časopisech,
kterými si chceme vyplniti část volného sobotní
ho odpoledne a část deštivé neděle, bývají často
1 C. G. Jung, Die Beziehungen der Psychotherapie
zur Seelsorge, Stuttgart 1932, 1-5.
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tak nechutné, tak nevkusné, tak hloupé,někdy
dokonce jako by chtěly hnusnou. nemravn-ostí
zastříti nedostatek inspirace a myšlenky - pro
hlížení takových ubohých obrázků není požit
kem, nýbrž jen rozčílí. Z kina jde též dost často
s dojmem: „Jak se jen ti lidé opováží obecenstvu
předvádět takovou naivnost nebo takovou hru
-bost?“ V hospodářském životě též nikoli samý
úspěch, nýbrž velmi často i nezdar a zklamání, &
důkladné zklamání. Často smrtelně otřesena i ví
ra V jednotlivé lidí, V nichž dosud viděl své pro—
roky.
Závěr: Ve světě ideovém již dávno nejistota a
skepticism. Náhradou měla býti země. Na té stál
oběma nohama, a jak se sebevědomě domníval,
stál pevně. Ale i tato půda se stala nejistou. Po—
chybnosti zachvátily i tyto pozemské hodno-ty.
Skepse se tedy škle'bí ze všeho, co tvoří život.
II.

Druhá jednostrannost: ti, kdo přehánějí
a špatně chápou život 2 víry.
To jsou ti, kdo na příklad veškerendůraz kla—
dou na jednotlivé náboženské úkony a jimž chy
bí správné smýšlení. Jednotlivé náboženské po—
vinnosti plní svědomitě: účast na mši sv., modlit
ba, častější .sv.přijímání, páteční půst, zdržování
se od služebných prací v neděli azasvěcené svát
ky. Ale chybí základní požadavek náboženského
života: pokorně se podříditi ve všem vůli Boží,
plniti ochotně celo-u vůli Boží, především tedy
milovati bližního, odpustiti i těm, kdo nám ublí
žili, překonati v sobě sobectví, usilovati o získání
bloudících bližních.
Druhá jejich častá chyba: P-odceňují přirozené
povinnosti. Podlehli nezdr-avémusupranaturalis
mu. Všecko očekávají jen od modlitby, od sv. při
jímání, od Boha. Přívrženci naturalismu, o nichž
jsem mluvil v prvém odstavci, přeceňují pozem
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ské prostředky a hodnoty; přívrženci nezdravého
supranaturalism—u je podceňují. Nesn-aží se, aby
si zjednali Vdostatečné míře pozemské vědomosti
„&d-Ovednosti, aby si vycvičili vůli, aby se dobře

vytrénovali v ctnostech i přirozených a občan
_ských,aby - jaksi zásadně - neodsuzovali s despek
tem přirozených prostředků, aby neměli za zlé
době její záliby v módě,v zábavě, ve sportu, pokud
_tonejsou věci mravně závadné a pokud je vše ve
správných mezích.
Skupina prvá stojí oběma nohama na zemi, hle—
dí jen na zemi, nic pro ni neexistuje než země.

Skupina druhá dělá, jako by vůbec nestála na
zemi a jako by hleděla jen výšin.
III.

Mezi těmito dvěma světy jest přehrada. A kdy
by těsně vedle sebe pracovali .av témž domě ne
bo i v téže světnici bydlili a desetkrát za den se
na ulici potkávali, tož přece si nerozumí. Nechá
pou se. Nemohou na sebe lidsky mluviti, protože
mluví každý řečí cizí a druhému neznámou. Co
jednomu“ je vysokou hodnotou, je pro druhého
-bagatelou. S povýšenosti a spatra hledí na sebe.
O—dsuzujíse navzájem. Často se i navzájem ne
návidí.
Věci mohou dospěti tak daleko-, že čím více
jsou stoupenci těchto dvou světů rodem nebo po
voláním nuceni, aby žili nebo pracovali vedle
sebe, tím nesnesitelnějším se stává jejich vzájem
ný odpor.
A tak máme výslednou situaci: dva světy, kte
ré jsou si navzájem cizí.
(Člověk věřící ví, že tato skutečnost je jen ny—
nějším momentem v řadě projevů, v nichž pro
bíhá a probíhat bude odvěký zápas mezi Bohem
.a zlem.)
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IV.

_

Čím sblížitž tyto lidi?
Pokud se týká naturalismu, nezapomínejme,
že život z Boha nemůže býti dílem lidským, ný
brž Božím. Bůh povolává duše. On určuje-i hodi
nu, kdy zavolá. Lidská soběstačnost,pýcha, titán
-ství mohou zabarikádovati milosti Boží přístup
do duše. Jen všemohoucí Bůh dovede přemoci
tuto vzpouru vzpouzejících se duší. iProto modlit-'
ba za bloudíci duše je první a nejdůležitější ces
tou k nim.
Druhý prostředek jest, abychom poznali men
talitu těchto duší. Je třeba obeznámiti se s jejich
vnitřním světem, zjistiti, co je zajímá, proč je to
zajímá, co v nich zůstalo křesťanského, co odmí
tají, jaké indviduelní důvody proti křesťanství
v jejich duši působí, jakými pohnutkami, jakou
metodou bylo by je možno získati.
Třetí prostředek: Taktně ukazovati na slabiny
všeho toho, v čem dosud hled-aji své štěstí. Ne
tak, abych-om otřásli v nich ještě i posledními
zbytky jistoty, která jim zbyla, aby propadli na
prostému zoufalému skepticismu, nýbrž tak, aby
chom jím dávali místo pilířů, které se hroutí,
pilíře absolutně pevné, jaké dovede poskytnouti
jen nadpřirozená víra. A musíme jim to podati
řečí, které rozumí a která dovede se dotkn-outi
i jejich srdcí.
Pokud se týká jednostranného supranatur-alis
mu, i jemu musíme vypověděti nesmiřitelný bo—j.
Náboženství není jen hrstka zevnějších nábožen
ský-ch úkonů. Ty patří nutně do náboženského
života též, ale ony samy nestačí, je nutný plný
náboženský živ-ot; je nutno uspořádati všecko
smýšlení a všecko jednání —v osobním životě,
v životě rodinném, v povolání, ve společenských
stycích, v občanském životě - podle vůle Boží.
Když jsme u nás prodělávali přechod od libera—
listi-cké životní prakse k životu náboženskému,
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od prakse, kdy se přistupoval-o ke sv. svátostem
třikrát nebo jednou do roka, ke sv. přijímání
častému, tu zdálo se mnohým již jakýms takýms
pokrokem, když aspoň se dosáhlo oněch úkonů.
Ale tento částečný úspěch naprosto nemůže sta—
čit. Cílem musí býti: integrální katolický život.
Jen ten je důstojný Boha a je nezbytnou podmín
kou spásy 'a vnitřního štěstí. A jen integrální ka
tolický živ-otbude ímponovati duším dosud zaja—
tým v nat-uralismu &bude je vábiti zpět k Bohu.
Tento integrální nadpřirozený život žádá též,
aby byl překonán druhý omyl falešného supra—
naturalismu: podceňování přirozený-ch sil, pro
středků a hodnot životních. Mil-ostBoží navazuje
na přirozenost. Bůh žádá pro dílo ospravedlnění
spolupráci člověka. Bůh nám propůjčil tělo,
smysly, citovost, rozum, vůli, nikoliv abychom je
mrzačili, abych-om je jako propůjčené hřivny
zakopali, aby takto propadaly zkáze, nýbrž aby
chom s nimi pro slávu Boží a pro rozkvět králov—
ství Božího hospodařili. Bůh nám ukládá: „Vy—
pěsti si zdravé, odolné těl-o',aby jako zdatný slu
žebník dobře sloužil-oduši při provádění úkolů,
které jsem jí svěřil. Ať si vytří'bíš svůj zrak a
svůj sluch a jiné smysly, vyškol si pamět a obra—
zivost, správně si vychovej citovou stránku, to
vše má vysoký význam v práci pro království
Boží. Rozum si vycvič, aby dovedl řešiti těžké
problémy vyskytují-cí se ve tvém povolání a vů—
bec ve tvém životě, zásob jej potřebnými vědo
mostmi. Vůli si vychovej, aby vládla nižším
schopnostem a nebál-ase ani odpovědných úkolů.
Stal jsi .se milostí Boží v nadpřirozeném smyslu
dítkem Božím, ukaž, že dovedeš všecky přirozené
schopnosti .a dary, které jsem ti propůjčil, posta—
viti úspěšně do služeb myšlenky Boží. Já jsem
tě úmyslně postavil do světa, abys ty - jako per—
lolovec v hlubinách moře vyhledává drahocenné
perly &vynáší je na povrch - tak abys ty v sobě
a v tom, co jest kolem tebe, vyhledával a zužit
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koval vše, co může pr-ospěti mé slávě a věčnému
a pozemskému prospěchu tvému a tvých bližních.
Já ti to nepropůjčuji, abys to proklínal, nýbrž
abys z toho co nejvíce vytěžil pro zájmy věčné-.
Odmítnouti smíš to jen potud„ pokud by to bylo
zájmům nadpřirozeným na překážku.“
Toť tedy jedna z cest ke'sblí-žení: Působit na
stoupence naturalismu, aby svůj respekt k hod
notám přirozeným doplnili absolutním respek—
tem k hodnotám nadpřirozeným. A působit na
stoupence jednostranného .supranaturalismu, aby
náboženský živ-otpřevzali v celém rozsahu a také
s patřičným respektem k hodnotám přirozeným.

Dr. Jan Merell:
LIST SVATÉH'O PAVLA EFE'SKÝM
Láska v jednotě (4, 1—16).
-Prosim vás tedy, já vězeň v Pánu: Žijte hodně
toho povoláni, jimž jste vyvoleni, ve vši pakoře,
s tichosti a trpělivosti. Snášejte se vespolek v lás
ce. Snažte se zachovati jednotu ducha ve svazku
pokoje: Jedno tělo a jeden Duch, jakož jste také
byli povoláni v jedné naději svého povoláni. J e
den Pán, jedna vira, jeden křest. Jeden Bůh a
Otec všech, jenž je nade všemi a skrze všecky a
ve všech (nás).
Každému z nás byla dána milost podle miry
daru Kristova. Proto pravi (Pismo):
„Vystoupiv do výše,
odvedl zajatce,
dal dary lidem.“

Co je to však jiného „On vystoupil“, než to, že
(dříve) „sestoupil“ do nižších oblasti země? Ten,
který sestoupil, je týž, který vystoupil nade vše—
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cka nebesa, aby vše naplnil. On také ustanovil
jedny za apoštoly, jíné za proroky, jíné za evan—
gelisty, jiné za pastýře a učitele, za účelem zdo
konalení věřících v díle služby“ k vybudování tě—
la Kristova. Neboť je třeba, abychom se všichni
vespolek sešlí v jednotu víry a poznání Syna Bo
žího a vyspělí v dokonalého muže v míru vzrůstu

:plnostíKrístovy.Pak jíž nebudeme jako dětíko
lísající a zmítající se každýmzávanem učení, jež
má svůj původ v lidském podvodua lstívostí,
směřující k provedení bludu. Vyznávajíce však
prav-du, budeme v lásce růstí ve všem k němu,
jenž je hlavou, ke Kristu. Z něho celé tělo, spo-*
jené a spíaté jednotlivými klouby, jež konají
svou službu podle činností každému údu odpo—
vídající, vzrůstá ke své výstavbě v lásce.

Když Pavel Vpředcházející věroučné části vy
ložil nesmírná dobra Boží, jichž se dostává věří—
cím, přechází k vyzvám a .napomínáním k životu

hodnému těchto dobrodiní. Milostem a plánům
Božím musí odpovídati i život křesťanů. Aby
svým slovům dodal vážnosti a vroucnosti, připo
míná čtenářům znovu svá pouta, jež nosí pro věc
Boží: Prosím vás tedy, já, vězeň v Pánu: Žíjte1
hodně toho povolání, jímž jste vyvolení. Křesťa
né tvoří společnost, jsou všichni údy téhož du
chovního organismu,a proto je nutno, abyvkřes—
ťanských obcích kvetly zvláště ctnosti nutné pro

zachování harmonie celku. Pokora, neboť je zá—
kladem, na niž spočívá jednota srdcí, právě tak
jako pýcha je pramenem sporů a nenávisti. Tí
chost, sestra pokory, blahoslavená Spasitelecrn:
Blah-oslaveni tiší, neboť loni zemí vládnouti bu
dou. Trpělívost, či chceme-li věrněji vystihnouti
1 V řeckém originále se čte: „EQLTZaťňóa6,“kráčejte.
Jest

to oblíbená Pavlova metafora, založená na podobnosti
lidského života a cesty. Tak jako chůzí, kroky, se přibli
žujeme k cíli, tak dobrými skutky se blížíme k cíli Věč—
nemu.
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vlastní výraz Pavlův, velkodušnost,2 jevící se ve
snášení křivd a urážek, jichž se nám dostává od
druhých. Trpělívěvelkodušný je k nám sám Bůh,.
snášející u veliké shovívavosti nád-oby hněvu,
způsobilé k zahynuti“. (Řím. 9, 22.)
Láska v jednotě, toť cíl, k němuž směřuje (Pav
lova exhortace. Budou-li mezi věřícími ctnosti,
o nichž apoštol právě mluvil, a budou—lise věřící
vespolek snášett v lásce, bude tohoto cíle, jedno
ty ducha.3ve svazku pokoje, dosaženo. Pavel se
ve svých listech snaží neustále o ideál církevní
obce, jak jej vyjadřují Skutky apoštolské, když
praví o jerusalemské komunitě: „Obec věřících
měla jedno srdce a jednu duši.“ (4, 32.)
V dalších verších, zabarvený-ch silně dogmatic
ky, Pavel ve formě skoro rytmické ukazuje,z ja—.
kých kořenů tato jednota vyvěrá: Církev „(v.4.),
Kristus (v. 5.), Bůh Otec (v. 6.).
Křesťané tvoří jedno tělo, Církev, jednu vidi
te'hiou společnost, kterou oživují a jejíž duší je:
jeden Duch, Duch svatý.4 Toto tělo, oživované.
Duchem svatým, má jediný cíl: patření na Boha
v životě věčném, neboť všichni jsou povolání
v jedné naději svého povolání. Tohoto povolání
se dostalo věřícím skrze jednoho Pána, skrze J e-'
žíše Krista. Skrze něho žije jeho mystické tělo,
Církev, a s ním v Církvi jsou spojeni věřící jed
nou věrou, byvše-včleněni do jeho Církve jedním
křtem. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Tak
vnitřní a duchovní jednota se projevuje navenek
vyznáním jedné víry a přijetím jednoho křtu.;
2 V řeckém originále yard uaxooůfuuiac.

_3Duchu vykládají někteří exegeté o Duchu sv..(Theo
phylactus, Abbott, Sýkora). Souvislost však mluví spíše
pro jednotu ducha lidského, t. j. svornost duší (tak na
př. sv. Tomáš, Knabenbauer, Vosté).
_
4 Mezi exegety není opět jednoty ve výkladu slova
Duch. Někteří se domnívají, že ani zde nemá apoštol na
mysli Ducha Sv., nýbrž jako ve v. předcházejícím jed-'
notu ducha mezi věřícími. Zde však, když Pavel mluví
o podstatě Církve, je'bližší Pavlovu myšlení (jako v 2,
18, 22; 1 Kor 12, 4) výklad uvedený v textu.
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Poslední motiv jednoty a lásky je sám Bůh, oko
lo něhož věřící, kteří se stali jeho adoptivními
syny, se musejí seskupiti: Jeden Bůh a Otec
všech.
Rytmus, spočívající V trojím označení, zacho
vává Pavel i ve verši šestém, když dodává: Bůh,
jenž jest nade všemi a skrze všechny a ve všech
(nás).5 Vědomí, že nade všemi věřícími je Bůh,
musí je povzbuzovat k jednotě a svornosti: Bůh
působí v nás Všech svou prozřetelnosti, my jsme
pouze jehonástroji.Opět pohnutka pr—ověřící,
aby
krotili svůj egoismus, a cenili si bližního jako
nástroje vůle Boží. Konečně je Bůh v nás všech
nejenom svou všudypřítomností, nýbrž i způso
bem zvláštním, ve spravedlivých totiž, jejichž
tělo je chrámem Ducha svatého .(1 Kor. 6, 19) a
v celé Církvi, jež roste v chrám svatý v Pánu
(Efes. 2, 22).6

Pavlovy listy nejsou chladnou spekulací anebo
m-oralisováním.Jsou odrazem skutečného života
církevních obcí. Apoštol je' psal pro obce, zpra-.
vidla po zprávách, jež z obcí dostal. Proto, i
když dnes mnohé narážce dobře ner-ozumíme
anebo nechápe-me, pro-čtu anebo onu chybu Pa
vel pranýřuje, prvotní čtenáři listů však dobře
cítili, kam apoštol bij e. K porozumění následují—
cích veršů bylo by dobré přečísti několik kapitol
prvního listu ke Korintským, zvláště 12—14,kde
se dotýká. svatý Pavel mimořádných darů Ducha
svatého, jichž se v prv-ních dobách křesťanských
podle slibu Spasitel-ova (Mr. 16, 17, 18) dostávalo
mnohým věřícímJO těchto darech mluví v násle—

dujících verších. Jednota Církve, kterou apoštol
tak důrazně požaduje, není jednot-ouvyprahlou,
5 N á s je dodatek latinské Vulgáty.
_6 Někteří tento verš překládají: Bůh, jenž jest nade
vším, proniká vším a jest ve všem (Westcott, Robinson,
Vosté a j.), t. j. ve všech věcech stvořených, nejenom
v lidech. Gramaticky je tento překlad tsi-cepřípustný,
ale souvislost - mluví o vztahu Boha 'k věřící-m- spíše
doporučuje překlad uvedený v textu.
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nýbrž bohatou a složitou jednotou duchovního
organismu,životné společnosti,kde každý úd má
svůj úkol k dobru celku. V Kristově Církvi je
podivuhodná různost duchovních darů, dokazují
cí štědrost Kristovu k Církvi a bohatost božské
ho života, který ji oživuje.

_
Každému z nás, píše Pavel, byla dána milost
podle míry daru Kristova. Tato milost charismat
je dána Kristem podle míry potřeby celku jeho
mystického těla. Starozákonním žalmem osvět
luje svatý Pavel myšlenku, že oslavený Kristus
s výšin nebes uděluje své dary:

„Vystoupžv do výše,
odvedl zajatce,
dal dary lidem.“

Citace je vzata ze žalmu 68 (Vulg. 67), je však
svatým Pavlem poněkud poZměněna. Žalm líčí
triumfální pochod s archou po Vítězství na horu
Sion. Zástup zajatců následuje archu a bohatá
kořist jest obětována Pánu. Pavel cituje podle
LXX7 &mění druhou osobu ve třetí, a místo při
jal dary (hebr. láqahtá) čte dal dary,8 a tak obra
cí slova žalmu na Krista, který vstoupil na nebe
a odtud rozděluje své dary.9 Kristův výstup však
předpokládá sestup. Kristus vystoupil z nižších
oblastí země, kam dříve ve své neskonalé pokoře
sestoupil. Co tím chce Pavel říci? Pravděpodob
ně vyjádřiti myšlenku, kterou tak hluboce vysti—
huje v listě k Filipským (2, 5—11), t-o-tižmyšlen—
ku Kristova Vtělení.10Pokora inkarnace, sestOu—
7 Septuaginta, řecký překlad Starého zákona.
8,Zalm zní: Do výše vstoupils, zajatce vzal sebou, tu
mezi lidmi jsi přijímal dary.
.
"' Tato přeměna textu není u “sv. Pavla vžá-cností.
Apoštol cituje častěji Písmo sv. zpaměti a upravuje text
podle

potřeby.

_

_

_

_ _“

1“Někteří exegeté (sv. Jeronym, Westcott, Robinson)
V místě sestupu vidí shéol, Kristův sestup do předpeklí

po jeho smrti. Jak souvislost, tak duch listů ze zajetí
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pení na tuto zem, byla příčinou slávy Krista, tri—
umfálně vstupujícího na nebe. V druhé kapitole
listu k Filipským (9—11)líčí svatý Pavel, jakého
triumfu a oslavení se dostalo Kristu od Boha
v odměnu za jeho pokoření se při inkarnaci. Otec
mu dal jméno Pán, to jest Bůh, který má nárok
na všecku čest a slávu, patřící Bohu Otci, aby
naplnil všechno, zejména všechny věřící svými
dary a svým duchem.
V následujícím verši vypočítává svatý Pavel;
některé z chari-smati—ckýchdarů: On také posta-„

vil jedny za apoštoly, jiné za proroky, jiné za
evangelisty, jiné za pastýře a učitele. Apoštolo—

vé; Svatý Pavel nemíní pouze dvanáct apoštolů,
vyvolených Kristem, nýbrž i ostatní, kteřív prvot
ní Církvi tímto jménem byli označ-ování, jako
sám svatý Pavel, Barnabáš (Sk. ap. 13, 2, 3;-14,
4),Silvanus '(1 Thes. 2, 6) a jiní.Pro—roci:jež vzbu
dil _Duchsvatý „ke vzdělání, povzbuzení a útěše“
(1 Kor. 14, 3). Evangelisté: Tímto slovem nebyli

v nejstarší době označováni spisovatelé našich
evangelií, nýbrž misionáři, podřízení apoštolům.
Tak je nazýván ve Skutcích apoštolských na př.
Filip, jeden ze sedmi jáhnů (21, 8). Ve druhém
listě k Timotheovi -(4,5) vyzývá sv. Pavel tohoto
svého průvodce, aby „konal dílo evangelisty“.
Pastýřžbyli pravděpodobně správci určitých cír
kevních obcí, učitelé, vykladači víry, katechisté.
Tento výčet křesťanů, obdařených charismaty,
není jistě úplný, jak je zřejmo z ostatní-ch Pav—'
lových katalogů charismat.11
Charismat a duchovních darů se dostává jedin—'

cům jak pro jejich vlastní dobro, tak pro dobro
celku,.Církve. Jejich účelem je zdokonalení vě
řících. Čím více budou věřící posvěcení, tím do-.
konalejší bude jejich dílo služby pro vzrůst krá
mluví spíše pro výklad výše uvedený. (Srv. K. Gschwínd,
Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt v Nt. Abhand
lungen 11, 3-5, 19.11.)
“ Rím. 12, 6; 1 Kor 12, 28-30.
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l—ovstvíBožího, vybudování těla Kristova, to jest
rozšíření a vzrůst jeho Církve.

Pavel jako pravý apoštol neustále zdůrazňuje,
že jest úkolem jednotlivců, obdařených charis
maty a duchovními dary, dáti se bezvýhradně
do služby celku. Jak má na srdci dókonalost \Cír
kve a nejenom některých jednotlivců, o tom svěd
čí cíl, který v následujícím verši vytyčuje: Je
třeba, abychom se všichni sešli v.jednotu víry a
poznání Syna Božího. To je společný cíl všech.
Na tomto poznání jedině může býti vybudována
křesťanská d-.okonalostPak jednotlivec 1celek se
budou podobati vyspělému, dokonalému muži a
pak teprve budou moci přijmouti plnost darů
Kristových,
z nich učiní dokonalé údy mys
tického
těla která
Kristova.
Takový jednotlivec i celé církevní obce budou
pevně zakořenění. J im nebudou více škodit pod—
vodná a klamná učení lidí. Prvotní církve „se
mnohdy pod-obalydětem, lidem, nemajícím ještě
pevný úsudek. Snadno se daly svésti krásným,
ale prázdným slovem. Jak často se o tom dověděl
Pavel,-když opustil některou církevní obec, jako
na příklad Korint. Mnohdy se obce, anebo někte
ří věřící, podobali člunku na rozbouřené hladině
moře, kterým zmítá sem a tam vítr. Ne tak obec,
která dobrým použitím charismat a darů Ducha
svatého dosáhla plnosti Kristovy: Pak již nebu
deme jako děti kolísající a zmítající se každým
závanem učení,jež má svůj původ v lidském pod
vodu a lstivosti, směřující k provedení bludu.
Taková obec bude ozdobou Církve, protože bude
zbudována na zdravém a pevném základě, na
pravdě, a bude schopna nadpřirozeného vzrůstu,
který bude směřovatike Kristu, hlavě mystické
ho těla. Tento duchovní vzrůst bude posvěcen“
láskou: vyznávajíce však pravdu, budeme v lásce
růsti ve všem k němu, který je hlavou, ke Kristu.
Tak jako tělo je závislé na hlavě a s hlavou
pevně spojeno,takový musí býti i vzrůst církevní
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obce i každého jednotlivce vzhledem k hlavě
mystického těla Kristova. Pevné pouto spojuje
Krista s Církvi. Z hlavy proudí síla, která jedině
může dokonati vzrůst těla. Pouty různých cha—
rismat a milostí užívá Kristus jed-notlivých údů
k dokonání celku. Tak poskytuje církevní obec
při své mnohotvárnosti a různosti darů a charis
mat krásný obraz uzavřeného celku. Ještě jed
nou (jako ve v. 15.) jmenuje apoštol lásku, jako
podmínku harmonického vzrůstu. To je smysl,
na první pohled nejasného, šestnáctého verše,
kterým jest uzavřena věroučná vsuvka v morál—
ní části-listu k Efeským: Z něho celé tělo, spoje
né &spjaté jednotlivými klouby, jež konají svou
službu podle činnosti, každému údu odpovídající,
vzrůstá ke své výstavbě v lásce.
P. Ant. Cala O.P.:

LITURGIE SVÁT-OSTISVĚCENÍ
KNĚŽSTVA
Pokračování.

VII. Kněžství.

Předcházejících šest svěcení jest jako šest stupe
ňů, po nichž se vystupuje stále výše až k posled
nímu stupni, ke kněžství, v němž se svěcencům
udílí plnost kněžské moci. Předešlá svěcení jsou
toliko přípravou ke kněžství. Jeví se to také v li
turgii, která se při tomto svěcení rozvíjí v celé
své kráse.
1. Začátek kněžského svěcení je podobný jako
začátek jáhenského svěcení.
Na počátku kněžského svěcení, jež se koná při
mši sv. po epištole, vyzývá arcijáhen svěcence,
aby předstoupili a žádá biskupa, aby tyto jáhny
posvětil na kněze. Když je biskup od arcijáhna
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i od li-du ujištěn, že jsou toho hodni, má k nim
krásnou promluvu:
„Nejmilejší synové, kteří máte býti posvěceni
k úřadu kněžskému, hleďte, abyste jej přijali
hodně a až jej přijmete, abyste jej zastávali chvá
lyhodně. Knězi totiž přísluší obětovati, žehnati,
vésti duše, kázati a křtíti. S velikou bázní se-ovšem
musí přistupovati k přijetí tak vysoké důstojnos
ti a musí se dbáti, aby vyvolené doporučovala
k ní nebeská moudrost, zbožné mravy a vytrvalé
hledání spravedlnosti. Proto i Pán, poroučeje
Mojžíšovi, aby si vyvolil na pomoc sedmdesát
mužů z celého Izraele a udělil jim dary Ducha
svatého, dodává: „o který-ch víš, že jsou starší
lidu“. V sedmdesáti starších mužích jste nazna
čeni vy, budete-li pomocí sedmerých darů Ducha
svatého strážci desatera přikázání, zbožní a svatí
ve vědění i v činech. A stejně tajemným způso
bem vyvolil Pán v Novém zákoně sedmdesátdva
&poslal je po dvou před sebou kázat, aby tak slo
vem i příkladem ukázal, že sluhové jeho Církve
mají býti dokonalí ve víře i skutcích, čili, že mají
býti postavení na pevném základě dvojí lásky,
totiž k Bohu a bližnímu. Snažte se tedy býti ta
kovými, abyste si hodně zasloužili býti milostí
Boží povoláni za pomocníky Mojžíšovi a “dvanácti
apoštolů-m,t. j. katolickým biskupům, kteří jsou
předobrazeni Mojžíšem a apoštoly. Tímto podi
vuhodným řádem Církev je ob'klopována, ozdo
bována a řízena, když jsou V .ní svěceni muži
všech stavů, jedni na biskupy, jiní opět k men
ším hodnostem, na kněze, jáhny a podjáhny, a
z mnohých údů všech stavů a důstojnosti skládá
se jediné tělo Kristovo. Proto, synové nejmilejší,
jež vyvolil úsudek našich bratří, abyste byli po—
svěcení za naše pomocníky, zachoVávejte ve svých
mravech neporušenost čistého a svatého života.
Dávejte dobrý pozor na to,co k-onáte!Následujte,

co konáte: slavice tajemství smrti Páně, hleďte
ve svém těle umrtvovati všechny nepravosti a
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zlé žádosti._Vaše učení buď lidu Božímu lékem
pro duši! Líbezná vůně vašeho života budiž po
těšením Církvi Kristově, abyste svým kázáním
a příkladem budovali dům, to jest rodinu Boží,
abychom ani my za to, že jsme Vás povýšili, ani
vy za to, že jste přijali na sebe vysoký úřad,
nebyli od Pána zavržení, ale abychom si spíše
zasloužili dojíti odměny věčné. A to necht' nám
udělí on sám svou milostí. Amen.“
POt-om'sebiskup s chorem modlí litanii ke všem
svatým, při níž svě-cenci leží na zemi.

2. Politaníi následuje obřad nejpodstatnější a
nejposVátnější:vzkládání rukou biskupových a
konsekrační modlitba.
Všichni přítomní svěcenci povstanou, po řadě
přistupují k biskupovi, který stoje tiše vzkládá
obě ruce na hlavu každého svěcence, klečícího
před ním._Totéž činí po biskupovi i všichni pří
tomní kněží. Po skončeném vzkládání rukou drží
biskup i všichni přítomní kněží pravici nad svě—
cenci a biskup se modlí:
.„Prosme, bratři nejmilejší, Boha Otce všemo—
houcího, aby tyto své služebníky, které vyvolil
ke kněžskému úřadu, štědře obdařil nebeskými
dary, aby úřad, který z jeho milosti na sebe be
rou, jeho pomocí věrně zastávali. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.“
Potom biskup odloží mitru a obrácen k svěcen—
cům modlí se slavnostní-m způsobem:
„Vyslyš nás, prosíme, Pane Bože náš, a vylej
na tyto své služebníky požehnání Ducha svatého
a moc kněžské milosti, abys ty, které tvé dobrotě
předvádíme k svěcení, ustavičně štědře provázel
svými dary.“
A pak biskup slavnostně zpívá konsekrační
modlitbu ve formě preface:
„Vpravdě hodno a spravedlivo, slušno a spasi—
telno jest, aby-chom tobě vždy a všude díky vzdá—
vali, Pane svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože,
původce důstojenství a rozdavateli všelikých hod—
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ností, skrze něhož všechno se daří, skrze něhož
všechno se upevňuje, kdyžtě vždycky rozumo
vým tvorům moudrým zařízením nutné prostřed—
ky k prospěchu V dobrém rozmnožuješ. Odtud
také vznikly stupně kněžskédůstojnosti a levit
ské úřady,ustanovený tajemnými obřady.Akdyž
.jsi svěřil velekněžím správu všeho lidu, vyvolil
jsi jim za společníky a pomocníky v jejich díle
muže nižšího řádu a menší důstojnosti. Tak jsi
i na poušti dále šířil ducha Mojžíšova duchem
sedmdesáti moudrých. A on pomocí nich snadno
řídil veliké množství lidí. Tak jsi vylil i na syny
Aronovy, Eleazara a Itamara hojnost otcovské
milosti, aby se k spasitelným obětem a častějším
bohoslužebným úkonům stále dostávalo kněžské
služby. Se stejn-ou pr-ozřetelností jsi, Pane, apoš—

tolům svého Syna při-dalhlasatele víry za prů
vodce, pomocí nichž apoštolové naplnili celý svět
úspěšnými kázáními. Pročež, prosíme, Pane, pro—
půjč i naši slabosti takové pom-oci,neboť čím my
jsme slabší, tím větší počet jich potřebujeme na
pomoc. Vtiskni, prosíme, těmto svým služební
kům kněžskou důstojnost, obnov v jejich nitru
ducha svatosti, abyúřad .od tebe, Bože, přijatý
zastávali ke šťastné zásluze, a svým životem dá
vali příklad dobrých mravů. Ať jsou obezřelými
spolupracoVníky v našem úřadu, ať na nich září
obraz všeliké spravedlnosti, aby jednou mohli
vydati dobrý počet z úřadu sobě svěřeného a .do
sáhli života věčného.“
Potom biskup usedne, svěcenči k němu přikle
kají jeden po druhém, a on každému přikládá
štolu i přes pravé rameno, takže jim pak splývá
s obou ramenou křížem přes prsa; a při tom říkáš
„Přijmi jho Páně, neboť jeho jho jest sladké a
jeho břímě je lehké.“
Pak obléká každému kasuli tak, že přední část
jest rozvinuta, zadní část je však svinuta na zna
mení, že jim dosud nebyla dána úplná kněžská
moc. Při tom biskup říká: „Přijmi kněžské rou
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och-o,jímž se rozumí- láska; neboť mocný jest Bůh,
aby V tobě rozmnožil lásku“a dílo dokonalé.“

Když jsou všichni svěcenci oděni kněžským
rouchem, biskup povstane a - zatím co ostatní
klečí - on se modlí:
„Bože, původce všeho posvěcení, od něhož po
chází opravdové vysvěcení a plné požehnání, ty,
Pane, vylej na své služebníky, které zasvěcujeme
ke kněžské důstojnosti, hojnost svého požehnání,
aby vážností svého jednání a svatosti svého ži
vota se osvědčilijako starší, řídíce se pokyny, jež
dal sv. Pavel Titovi a Timoteovi, aby, rozjímají
ce tvůj zákon ve dne i v noci, to, co budou čísti,
věřili, a co budou věřiti, hlásali, a co budou hlá
sati, i plnili; ať na sobě ukazují spravedlnost, vy—
trvalost, milosrdenství, statečnost avšecky ostatní
ctnosti; ať je dosvědčují příkladem &napomíná
ním ať je posilují; ať si uchovají čistý a neposkvr—
něný dar svého úřadu; a k službě tvého lidu ať
proměňují neposkvrněným žehnáním chléb a ví
no v tělo a krev Syna tvého; a v lásce nezrušitel—
né v den tvého spravedlivého a věčného soudu
ať povstanou jako mužové dokonalí podle Vzoru
Kristova, s čistým svědomím, pravou vírou a plni
Ducha svatého.“
'
4. Pak biskup zanotí hymnus „Veni Creator
Spiritus“, v němž pokračuje sbor. Při tom biskup
maže každému svěcenci ruce, obrácené dlaněmi
vzhůru, svatým olejem křtěnců v podobě kříže,
počínaje od palce pravé ruky k ukazováčku levé
ruky, a pak od pal-ce levé ruky k ukazová-čku pra—
vé ruky. A pak pomaže každému svěcenci i celé
dlaně, modle se při tom: „Račiž posvětiti a po
žehnati tyto ruce, Pane, skrze toto pomazání &
naše požehnání, aby cokoli budou žehnati, bylo
požehnáno, a cokoli budou světiti, bylo posvěce—
no a zasvěceno ve jménu Pána našeho Ježíše
Krista.“
Tento obřad velmi vhodně vyjadřuje .onu sku—
tečnost, že většinu milostí zprostředkuje kněz vě
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řícím svýma rukama. Když kněz leje křestní vo—
du na hlavu křtěnce,když přináší Bohu eucharis
tickou oběť, když podává věřícím sv. příjímání,
když při udílení svátostí a svátostin vzkládá ruce,
žehná, vždycky k tomu používá svých rukou.
Bůh používá kněžských rukou jako bezprostřed
ního nástroje k udělení svých milostí. Olej je
symbol milosti. Původcem veškeré milosti je
Duch svatý. Proto se při tomto mazání rukou
vhodně zpívá hymnus k Duchu svatému.
5. Když byla svěcencům udělena moc žehnati,
pak jest jim dána moc přinášeti oběť mše svaté.
Proto jim biskup podává kalich s vínem &vo
dou, a patenu s hostií; oni se dotýkají obojího
zároveň, při čemž biskup říká: „Přijmi moc při
nášeti Bohu oběť a sloužiti mši svatou jak za ži
vé, tak i za zemřelé, ve jménu Páně.“
6. Jako podjáhen a jáhen hned po vysvěcení
vykonávají svůj úřad, tak i novosvěcení kněží.
Když při obětování obětovali biskupovi hořící
svíci, hlasitě říkají zároveň s ním všechny mešní
modliby. od „“Suscipe sancte Pater“, s ním i po
prvé proměňují &pak z jeho ruky přijímají Tělo
Páně.
Po svatém přijímání novosvěcenců následuje
překrásná antifona: „Už vás nebudu nazývati
svými služebníky, nýbrž přáteli, neboť jste po
znali všechno, co jsem konal uprostřed vás . . .
Přijměte Ducha svatého Utěšitele . . . Jste mými
přáteli, budete-li činiti, co já vám přikazuji.“
7. Potom stojí svěcenci před biskupem a říkají
apoštolské vyznání víry. Stojí na znamení své
ochoty zvěstovati víru, kterou vyznávají.
Když bylo skončeno vyznání víry, vzkládá bis
kup ruce na hlavu jednotlivých svěcenců a udě
luje jim moc odpouštěti hříchy, říkaje: „Přijmi
Ducha svatého. Kterým odpustíš hříchy, budou
jim odpuštěny, a kterým je za-držíš, budou za
drženy.“

_

Nato rozvine biskup svěcenci svinutou zadní
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část kasule na znamení, že nyní mu byla dána
už celá kněžská moc v plném svém rozvinutí.
Biskup bere pak po řadě ruce svěcenců do
svých rukou a táže se každého: „Slibuješ mně a
mým nástupcům úctu a poslušnost?“ Svěcenec
odpoví: „Slibuji“ Když biskup přijal od svěcen
ce slib poslušnosti, políbí ho na pravou tvář, ří
kaje: „Pokoj Páně budiž vždycky s tebou.“ Tím
'se také zevně naznačuje, že kněz jako je spojen
se svým Mistrem a Pánem, tak i s jeho zástup
cem, biskupem, vstoupil ve svaté společenství.
8. Závěr svěcení tvoří napomenutí, jež dává
biskup novosvěcencům, aby se od zkušených
kněží naučili celému obřadu mše svaté. Slavnost
ním požehnáním, jež biskup uděluje novosvěcen
cům, se končí obřady kněžského svěcení.
Po pontifikálním požehnání pronáší biskup
k novosvěcencům ještě závěrečná slova: „Syno
vé nejmilejší, pilně uvažujte svěcení, které jste
přijali, a břímě, které bylo vloženo na vaše bed
ra. Snažte se žíti svatě 'a nábožně a lí'biti se vše
mohoucímu Bohu, abyste mohli dojíti jeho-milos
ti; tu vám rač Bůh uděliti pro své milosrdenství. 
Vysvěcení na kněze, po své první mši svaté služte
tři jiné mše svaté: jednu k Duchu svatému, dru
hou k blahoslavené Marii vždy Panně, a třetí za
věrné zemřelé, a Boha _všemohoucího pro-ste i za
mne.“

_

9..Kristus vykonával kněžský úřad, když chléb
a víno proměnil ve své tělo a svou krev. A Du
randus dodává: „Ještě vyšším způsobem vyko
nával tento úřad, když za hříchy lidského poko
lení obětoval Otci sebe samého na oltáři kříže,
zároveň jako biskup, kněz i žertva; a ještě slav
něji plní tento úřad, když, sedě na pravici Otco—
vě, přimlouvá se za nás.“1

1 Duna-ndus II, c. 10, n. 14.
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(Pokračování)

_P.Sva ch O. P.:

CESTA DÚVĚ-RY
Dřívější církevní kázeň Vohledu svátosti po
kání byla přísnější než nyní. Bylo nařízeno na
IV. sněmu Lateránském (1215), aby se všichni
věřící jednou za rok vyznávali svému vlast-nímu
knězi. Pro duchovní pastýře z toho sice plynula
ta Výhoda,že mohli lépe poznati vnitřní stav své
ho stádce, ale byly s tím spojeny též mnohé ne
výhody a o*btíže,protože jde o svátost, která
zcela zvlášť vyžaduje důvěry. Tyto nevýhody
připomíná již sv. Tomáš, který 'si-ceschvaluje a
odůvodňuje správnost církevních předpisů, .aby
se zpovídali věřící svému vlastnímu knězi, ale
současně poukazuje na praktické obtíže tohoto
nařízení v některých případech. Na námitku,
kterou si položil, zda snad tato povinnost vyzná
vati se vlastnímu knězi není některým překáž
kou ke spáse pro ostych nebo podobné důvody,
odpovídá: „Musí .se říci, že tím, že je třeba se
vyznávati vlastnímu knězi, není zužována cesta
spásy, nýbrž dostačující cesta ke spáse je stano
vena. Hřešil by však kněz, kdyby nebyl ochoten
u-dělitidovolení vyznatí se jinému, protože mnozí
jsou tak slabí, že by raději zemřeli bez vyznání,
než by se vyznali tomuto knězi. Pročež ti, kdož
jsou příliš staro-stliví, aby znali svědomí poddaf
ných z vyznání, mnohým házejí osidlo zavržení,
a následkem toho i sobě samým.“1
Jestliže se tyto obtíže vyskytovaly již ve stře
dověku, tím více to platí v moderní době, kdy je
zvláště zdůrazňována svoboda svědomí. Proto ta—
ké nynější církevní předpisy o svátosti pokání
jsou daleko mírnější a je ponechána větší svobo
da ve výběru zpovědníků, tak, aby snad pro lidské
ohledy neupadla sama svátost pokání v neváž
nost, jež je přece řádně ustanoveným prostřed—
1 Sum. Theol., Doplněk, ot. VIII., čl. 4, k 6.
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kem spásy pro ty, kdož po křtu se těžce prvovinili,
a která mimo to je výborným lékem proti hří—
chům a zlým nákl-onnostem. Ve skutečnosti sice
nezáleží při této svátosti na vlastnostech nebo
mravní úrovni kněze, protože ji uděluje“ stejně
platně kterýkoliv kněz, jen když je obdařen pří
slušnou zpovědní pravomocí, ale pro psychologii
lidskou to má nesmírnou důležitost, aby hlavně
u této svátosti měla co největší uplatnění důvěra

kajícníka ke knězi, protože právě v této svátosti
má podíl i ten, kdo ji přijímá, tím, že odhaluje
své nejtajnější nitro. Proto zde hraje tak velkou
úlohu ostych, stu-d, bázeň a nedůvěra, tak jako
zase ctnosti nebo vynikající vlastnosti zpovědní
ka nebo jeho zkušenost ve vedení duší vzbuzují
důvěru u kajícníků.
Každý věřící, který dospěl užívání rozumu, je
povinen alespoň jednou do roka se věrně vyznati
ze všech svých hříchů !(c.906), ale není k tomu

vázán již u svého vlastního kněze, i když ten ne
přestává míti řádnou pravomoc nad svými věří
cími. Každý věřící se může vyznati kterémukoliv
knězi, třebas i jiného obřadu, na př. řeckokato
li-ckému, jen když má zpovědní jurisdikci pro
příslušný obvod (c. 905). Řádně schválení zpo
vědnici pro nějaké území mohou rozhřešovati ne
jen všechny obyvatele toho území, ať již je to
farnost nebo diecése, nýbrž i poutníky nebo ty,
kteří se na tom místě zdržují bez náležitého byd
liště, i když jsou to snad katolíci východního ob
řadu |(c. 881). I když možnost zpoví-dati se u kte
réhokoliv schváleného kněze je dána ve prospěch
věřících, nejsou tím duchovní správcové zbaveni
povinnosti přisluhovati svým poddaným touto
svátostí. Jsou k tomu zavázáni ze spravedlnosti,
ačkoliv nemusejí ten úřad vykonávati osobně,
nýbrž mohou tuto povinnost vyplniti prostřed—
nictvím jiných. Proto praví kánon 892, © 1 cír—

kevního práva: „Faráři a jiní, jimž je svěřena
péče o duše mocí úřadu, jsou vázáni těžkým zá—
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vazkem spravedlnosti buď osobně nebo prostřed
nictvím jiného zpovídati Věřící sobě svěřené,
kolikrátkoliv to rozumně žádají“ V případě
nutnosti všichni zpovědnici jsou k tomu vázáni
z lásky a v nebezpečí smrti všichni kněží (c. 892,
par. 2). Protože jde o tak důležitou svátost pro
spásu věřících, dává Církev již napřed jurisdikci
všem kněžím, i ke zpovídání neschváleným, kdy.
koliv hrozí nebezpečí smrti (c. 882). Větší výho
dy mají též kněží cestující po moři.
Jestliže byla usnadněna všem věřícím svátost
po ání ve Výběru zpovědníků podle vlastních po
tře duše, byla tato možnost v určitém smyslu
rozšířena též na všechny řeholní společnosti, ať
mužské nebo ženské. Věřícím ve světě se ukládá
povinnost svaté zpovědi jednou za rok, kněžím
v duchovní správě často :(c. 125, 10), řeholníkům
všech kategorií týdně (c. 595, 3). Při tak častém

používání této svátosti by se snadno mohlo státi,
že by :zevšednělapro lidskou slabost a že, kdyby
se řeholní osoby mohly zpovídati jen u jednoho
kněze, mohlo by dojíti Vněkterých případech ke
ztrátě důvěry, po případě k ohrožení platnosti
samé zpovědi neúplnosti vyznání. Z toho důvodu
dala Církev i řeholníkům různé výhody, .aby
mohli co s největší důvěrou a prospěchem pro
duchovní živ-otpřijímati tuto svátost a aby byla
odstraněna cesta svatokrádeží. Proto v každé ře
holi má býti postaráno o dostatečný počet schvá—
lených zpovědníků. Pro řeholnice však musí býti
určen řádný zpovědník se zvláštní pravomocí na
řeholnice, bez níž “byvykonával neplatně svůj
zpovědnický úřad, i kdyby jinak byl opatřen běž
nou zpovědní jurisdikcí .(c. 876, 5 1). Tu zvláštní
jurisdikci pro řeholnice uděluje místní biskup.
Mimo řádného zpovědníka má býti pro každou
družinu řeholnic ustanoven ještě mimořádný,
který alespoň čtyřikrát do roka se má dostaviti
do příslušné řeholní společnosti a Všechny řehol—
nice mají k němu jíti alespoň pro požehnání
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(c. 521, © 1). A kdyby snad některá řeholnice

chtěla zvláštního zpovědníka nebo duchovního
rádce k vůli většímu duchovnímu pokroku nebo
klidu duše, místní biskup jej má snadno pov-o-liti,
jen když z tohoto povoleni nevzejdou nějaké zlo—
řády; a kdyby snad vznikly, má je moudře od
straniti a při tom zachovati svobodu svědomí
(c. 520, g 2). Konečně pro zvláštní případy mají
býti určeni ještě někteří zpovědnici pro domy
řeholnic, k _nimžby se mohly tyto uchýliti, aniž
je třeba po každé žádati biskupa o dovolení.
Představené řeholnicv tom nemají nikterak brá
niti, ani hledati důvody této žádosti nebo to ně
jak těžce nésti „(c.521, ©2 a3). A konečně, i kdyby

se řeholník nebo řeholnice k vůli klidu svědomí
obrátili na kteréhokoliv zpovědníka venku, jen
když má obyčejnou zpovědní jurisdikci, zpověď
je platná i dovolená. Pro řeholnice je poněkud
omezena tato možnost co do místa (c. 522), že to—

tiž se může řeholnice platně zpovídati v takovém
případě jen na místě, které je schváleno pro zpo
vědí žen, tedy “buď v kostele nebo poloveřejné
kapli, takže na př. nelze zpovídati řeholnicí ve
světnici neb-o na chodbě a pod., nýbrž to musí
býti misto řádného zpovídání žen, jež je buď kos—
tel nebo'poloveřejná kaple, nikoliv však jen sou
kromá. Platnost zpovědi není nikterak zasažena
tímto omezením, jde—li o řádného zpovědníka
řeholnic, i když tento je má zpovídati kromě
nemoci nebo nějaké jiné vážné příčinyjen na mís
tě schváleném pro ženy, t. j. v kostele nebo kapli.
Po dlouhých dohadech různých autorů, zda urče
ní místa pro zpovědi řeholnic u kněze, který je
sice schválen pro ženy, nikoliv však pro řeholni
ce, je k platnosti zpovědi nebo ne, vyšlo několik
autentických odpovědí, že místo je u řeholnic
k platnosti svátosti pokání, čímž je věc definitiv—
ně vyřešena.2 Je jasno, že, kdyby se řeholnice
2 Srov. Codicis Iuris Canonici Interpretati-ones. au
thenticae, Romae, 1935, c. 522.
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V pód-obném případě z Vážné příčiny nemohla
zpovídati V kostele nebo V kapli, na př. pro hlu

chost a pod., nemůže se mluviti o neplatnosti ta;
kové zpovědi. Zde je dlužno dodati, že i zpovědi
žen mají 'býti řádně bud' V kostele, čímž se roz—

umí i přilehlá sakristie nebo na jiném posvátném
veřejném místě, a kromě případu Vážné nemoci
nemají býti nikdy V soukromých bytech (c. 909).
Ale o platnost se nejedná V případě žen neřehol—
nic. Dobrodiní tohoto kánonu o možnosti zpovědi
řeholnic u příležitostného zpovědníka není ome

zeno jen na ty, které mohou vycházeti ven, nýbrž
ho mohou použíti i ty, které žijí V úplné klausu
ře, že se mohou vyzpoví'dati V takovém případě
doma, jen když je zpověď na místě pro ženy
schváleném.
I u tohoto kánonu 522 je dodatek pro předsta
vené, že nemají nikterak tuto výsadu řeholnic
omezovat: „. . . a představená to nemůže zakázati
nebo o té Věci nějak vyzvídati, ani nepřímo; a
řeholnice nejsou povinny něco hlásiti předsta—
vené.“
Aby se zdůraznila posVátnost zpovědi a nepo—'

rušitelnost zpovědního tajemství, je zakázáno
zpovědníkům vměšovati se do vedení řeholní
společnosti: „Zpovědníci řeholnic jak řádní, tak
mimořádní ať se žádným způsobem nevměšují
do vnitřního nebo vnějšího vedení spOlečnosti“
(c. 524, 3). Tím méně ovšem může někdo zasaho

vati nějak do duchovníhovedení zpovědníkova
nebo jej nějak ovlivňovati.
Aby byla šetřena svoboda svědomí i V klášte
řích, kde pod pojmem poslušnosti nebo pokořo
Vání by snadno mohlo dojíti k zotročování duší
a omezování práv osobnosti, je V nynějším cír
kevním právu zakázáno nucené vyjevování svě
domí. Důvěrné otevření svědomí přináší užitky,
ale výsledky násilného vyšetřování svědomí mo
\hou býti velmi zlé. „Všem řeholním představe
ným je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem
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naváděti osoby sobě poddané, aby jim otvíraly
své svědomí. Avšak poddaným se nezakazuje,
aby mohli svobodně a sami od sebe otevřít svou
duši představený-m; ano sluší se, aby samí při
cházeli s dětinnou důvěrou k představeným a
jim, jsou-li kněžími, též pochybnosti a úzkosti
svého svědomí vyložili“ .(c. 530).

I když jednotné vedení má veliký význam pro
duchovní vedení, nemají zpovědnici naléhati na
kajícníky, aby se jen u nich zpovídali, nýbrž jim
ponechat svobodnou volbu v tomto ohledu. Je to
v duchu církevních výnosů o svátosti pokání.
Z těchto několika ukázek je vidět záruku svo—
body svědomí nejen věřících ve světě, nýbrž i ře—
holních osob mírnější praksi v ohledu volby zpo—
vědníků, čímž je otevřena cesta důvěry, která
.má v duchovním životě větší cenu než strach.
Pro věřící byla tato cesta nastoupena po sněmu
Tridentském, pro řeholnice od dob Pia X., který
se k tomu odhodlal z vlastního přesvědčení a
popudu. Zneužití těchto výsad nevyváží výhody
z toho plynoucí. Je otevřena cesta větší upřím—
nosti, zdůrazněna svoboda svědomí a zmenšena
možnost zneužívání svátosti pokání a nehodného
přijímání Eucharistie.

Viktor Tkadlčík:
KŘESTANSKÝ RÁZ FLÁMSKÉ

LITERATURY
Flá-mskýnárod byl vystaven jako i jiné náro
dy přílišnému vlivu cizímu, ať už následkem po—
litického, zeměpisného nebo s0ciálního postaveni.

Je tedy pochopitelné a je to zároveň v takovém
případě nutný důsledek, že se proti tomuto vlivu
projeví reakce, jež je nejvýrazněji a nejdříve vy—
jádřena v literatuře. Ve flámské literatuře je pak
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skutečnost, že nejvíce popudů v tomto smyslu
vyšlo z literatury křesťansko-národní.
Flámské národní hnutí přijímalo rozhodující
popudy od německé romantiky, jak poznamená
vá prof. Antz ve studii o tomto předmětě v časo
pise „Theologieund Glaube“. Flámští spisovatelé
a básníci, kteří byli spřátelení s německými ro
mantiky, počali se podle jejich vzoru obírati stu
diem starých národních děl literárních a horo
vali, pro jejich uveřejnění. Mezí prvními byl Jan
Frans Willems, jenž žil Vprvní polovině 19.stoleti.
Bylo jeho cílem a pak také skutečnou zásluhou,
že získal pro své idee a myšlenky mládež. U ve—
liké části dosáhl sebevědomého nadšení. Do dal

ších, širších vrstev národa pronikl svými díly
Hendrik Conscience (1883), který vskutku „na
učil svůj národ číst“. Mezi jeho četné zásluhy
o národ patří předně ta, že on vlastně byl tvůr
cem a zakladatelem křesťanskonárodní literatu
ry. Svými historickými romány budil v lidu ná
rodní uvědomení, objasňoval mu jeho dějinné
poslání a v četných idylách z lidového prostředí
pěstoval a posiloval lásku k vlastnímu rodu a
úctu k dědictví otců. Tím se stal brzy flámskému
lidu vedoucím, jemuž patřila láska všech. Politic
ky se sice Conscience - právě tak jako Willems —
klonil k směru liberalistickému, přecevšak vnitř
ní spojení křesťanskokatolického smýšlení, které
se pokládá u většiny národa za, samozřejmé,
s myšlením národním bylo patrné jak v jeho ži
votě, tak také v díle.
„Přesto, že jeho díla byla známa i v jiných ře—

čech, přece na forum evropské literatury přivedl
platně flámskou tvorbu teprve básník kněz Gui
do Gezelle, který zemřel r. 1899. Tento muž měl
nesmírný vliv na lid ať už jako kněz, rádce, vy
chovatel nebo spisovatel. Vychovával svůj lid
pro nejvyšší staky, to jest - jak sám říkal - pro
„flámskou řeč, flámské mravy, flámské, to jest
katolické náboženství a křesťanskou úctu k Bo
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hu“. Jeho básnické dílo osvědčilo a dokázalo na
sobě velké možnosti básnické řeči flámské a tím
obohatilo duchovní život a majetek flámského
lidu měrou netušenou. Vlastni silný, společensky
založený život nezlomeného a sebevědomého lidu,

krásná a bohatá krajina, hloubka náboženského
založení flámského, to Vše se dostalo k výrazu
v díle Gezellově a stalo' se tak živým majetkem
národním.

_

J menovaní básníci tvořili jakýsi základ budóu
ciho vývoje. Již ve své čtenářské obci měli ne
jednoho epigona v literární tvorbě, který si vy—
bíral podobně národní nebo národněkřesťanskou
látku pro svou činnost. Z nich se zejména po
vznesl svou tvorbou A. Bergmann (T 1884),který
zachycoval humorným způsobem živ-ot malých
lidí, dále A. Rodenbach (j 1880),ohnivý hlasatel
a pěvec národní touhy'po svobodě. Celkem však
tato tvorba sotva odpovídala vyšší-muměleckým
požadavkům. J ejich díla “byla označována jako
plod nesprávného provin-cialismu, proti němuž
se stavělo hnutí, které se rozmohlo v posledních
letech minulého století. Jeho stoupenci se sesku
pili kolem A. Vermeylena, jenž založil roku 1893
časopis „Van nu en straks“. Vzali si za úkol uplat
ňovati požadavky umění a „zařadit duchovní
flámský živ-ot do evropského“. Toto pojetí kul
tury však bylo cizí flámskému prostředí, a proto
se potkali s nepochopením. Jen tak se mohlo stát,
že díla prosaika Buysse nebo lyrika Woestijna
doma nebyla přijata ani zdaleka tak, jako v cizí—
ně, ačkoliv básníci tohoto okruhu neztratili úplně
smysl a pochopení pro národní ráz. Ostatně po
žadavky této družiny byly částečně převzaty a
v nejednom se“shodovaly dokoncei se směrem
protivným, jehož hlavním representantem byl
Karel van de Oever. Časopis „Flamsche Arbeid“
to byl, jenž stál proti směru evropskému a kladl
proti němu důraz na prvky národní a křesťanské.
V uvedené studii prof. Antz rozlišuje ve flám
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ské literatuře celkem čtyři směry v(jež'ovšemne
lze vždy přesně od sebe odlišiti). Do první sku-—
pinyi řadí sebevědomé aktivistické básníky, na—'_

dšené zastánce směru národního, jako René de
Clercqa, význačného lyrika a bojovníka proti
utlačovatelů-m'národním. De Clercq původně vy
šel z katolictví, avšak později byl pod vlivem
i jiných duchovních proudění. K němu se řadí
August van Cauwelaert, Jef Simons a Anton van
de Velde. - Do druhé skupiny řadí zástupce idy
ly, kteří jsou již u nás více známí. Je to přede
vším F. Timermanns, Ernst Claes a A. Thiry.
Jejich díla jsou překládána doněkolika jazyků.
Ale právě tato jejich obliba v cizině je s nevOlí
pozorována mluvčími literárního hnutí národní
h-o,neboť sama o sobě tato tvorba nedává podle
nich správný obraz skutečného Flanderská. 
Křesťanští realisté tvoří třetí směr. Sem patří
částí své činnosti A. van de Cauwelaert, uvedený:
již jako zástupce prvního směru, a stejně tak
i A."van de Velde, dále některé romány G. Wal—

schapa, zejména jeho romány Trouwen a Een
Mensh van goeden Wil. Dále je sem řazen E..Claes
se svým dílem Het leven“van Herman Coene a
dílem o Tomáši Kempenském, a konečně Ed.'
Vermeulen se svými Trimards. Křesťanští rea
listé se silně účastní národního boje Flámů a
mají otevřené srdce pro naléhavé sociální nut
nosti lidu. V jejich dílech jsou omyly a chyby,
ale také očista a náprava; Přikázání Boží jest
uznáváno i od těch, kdož je překročili a ve vel
kém soužení dovedou nalézt útočiště v katolické
víře. Konečně je čtvrtá“ skupina, positivistická
a deterministické, s předním zástupcem Stijn
Streuvelsem. Ale i u něho při všem tom natura
lismu a fatalismu je stále patrna souvislost s křes
ťanskou-tradicí flámského národa. Také on zřej—
mě čerpá z křesťanského dědictví a jeho tvorba
nezapře, co znamená pro národ křesťanství.
._BezproStředně'vedoucí a-representativní osob
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ností V přítomnosti je však Cyriel Verschaeve,
jenž žije V ústraní V .malé vesničce na pobřeží
jak-o kaplan. Přesto, že takto žije již od r. 1911,
přece je všeobecně uznáván za vedoucí autoritu
V národním hnutí svého lidu. Je V něm přímo
spatřováno ztělesnění národního svědomí a in

stinktu. Jeho význam literární je právě tak velký

V essayi jako v lyrice; ani jeho dramata nezůstá—
vají pozadu. Jeho essaye, sebrané a vydané pod
názvem „Stunden der Bewunderung vor groBen
Kunstwerken“, měly velký vliv V literárním dě
ní. Nejhl'ou'běji však působila lyrika, především
velký cyklus „Seesymphoníen“. Jeho historické,
biblické, náboženské dra-ma přivedlo k životu

flámskou národní scénu a prohloubilo ji. Jeho
životní dílo má jednu charakteristiku: že totiž
V něm byla nerozlučně spojena myšlenka národ—
ní s křesťanskou vírou. Jeho láska k vlasti vždy
se opírala o víru a spočívala na základech živého
náboženství. Proto se dostal na vedoucí místo
v národě, neboť tak správně vystihl své poslání
a poslání svého národa.

V.Strátnecký:

SVATÝ KOPEČEK
Pouhých sedm kilometrů od hanácké metro—
pole Olomouce stojí na výšině bezmála 400-m
vysoké poutní chrám Svatý Kopeček, jeden z nej—
krásnější-ch barokních kostelů Moravy. K chrá—
mu se přijíždí od Olomouce po silnici, vroubené
stromy, která vede vzhůru až ke schodišti, po
němž se vystupuje ještě Výše na terasu chrámo
vou. Na svazích poutní výšiny se podobá silnice,
která vede skoro až k úpatí chrámu, příjemné
serpentině, jak obtáčí výšinu, nad níž se pne
vzhůru k nebi žlutý chrám, Svatý Kopeček.
'Pohled odtud, od schodů výšiny chrámové, je
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pohled, který jímá za srdce svou nekonečnosti a
krásou: široko, bez konce se prostírá všude vlíd
ná, úrodná moravská rovina, hanácká rovina ja
ko stůl, a dole pod kopcem je v dálce Olomouc,
krásné, klidné a příjemné město s věžemi sta
letých kostelů nad rozložitými střechami domů.
Snad nikde jinde není rovina tak krásná a ma
lebná i bez lesů, a srdci tak blízká, jako odtud
s posvátné výšiny Svatého Kopečku.
Z okolí blízkého i dalekého, z Olomouce ize
všech koutů Moravy přicházejí a přijíždějí od
jara až do podzimu na Svatý Kopeček poutníci,
aby hledali v poutním kostele uklidnění a posilu
k dalším životním bojům, i aby se potěšili svěží
a radostnou krásou tohoto. chrámu a kopce, od
kud daleko je vidět úrodnou rovinu -Hané. Ne
chce se věru pryč od toho úžasného, dalekého
pohledu po nekonečné hanácké rovině.
A nad tout-opožehnanou rovinou stojí na vý
šině jako věrný strážce a ochranitel hanáckého
lidu památný poutní chrám, který je zdaleka se
všech stran viditelný. Svatý Kopeček je chrám
velmi vzáčný svou stavbou. Byl vystavěn v ra
ném baroku od vynikajícího architekta Baldas—
sara Fontány, který pracoval také na stavbě ar-'
cibiskupského paláce v Olomouci a letní residen—
ce olomouckých arcibiskupů v Kroměříži. Stav-.
ba chrámu byla skončena roku 1674 - má tedy
chrám svou nynější podobu již více než 250 let.
Minulost poutního místa Svatého Kopečku je
však ještě starší. Neboť na místě dnešního nád
herného “barOkníhochrámu stával již dříve men—

ší kostelík, který byl zbudován již v letech 1629:

až 1633 zásluhou zbožného olomouckého měšťa—

na-kupce Jana Andrýska. Kupec Andrýsek měl
prý dejí podivný sen o výšině na Svatém Ko—
pečku, který jej pobídl k zbožnému úmyslu po—
stavit na opuštěném kopci kostel. Malýkostelík
Andrýskův byl však zakrátko vypálen od Švédů.
a po 40 letech "trvání vystřídán velkolepou stav
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bou dnešního chrámu. K novému chrámu byly
potom ještě přistavěny úpravné klášterní budo
vy, které se s obou stran přimykají k poutnímu
kostelu.
Na Svatém Kopečku totiž bývalo premonstrát—
ské převorství, které podléhalo opatům premon
strátského kláštera Hradiska u Olomouce. Když
však byl klášter Hradisko za Josefa II. zrušen,
byla pak pravomoc nad Svatým Kopečkem pře—:
nesena na premonstrátského opata na pražském
Strahově, který zřídil na Svatém Kopečku po
bočku, jíž stojí dnes v čele probošt.
Chrámová stavba působí zblízka mohutným.
dojmem. Žluté průčelí chrámu je zdobeno boha—"

tou branou, četnými sochami, slohovým štítem
a kamennými balustrádami, a nad stavbou ros—f
tou vzhůru do výše dvě štíhlé, červené cibule
věží.Bu—dovy
kláštera, které se rozkládají po obou'
stranách chrámu, jsou nahoře ve Výši střechy
zakončeny řadou krásných soch apoštolů.
A vzadu za chrámem je volně zelené prostran—
ství, uzavřené do kruhu dalšími budovami kláš—"
tera, která tu tvoří dlouhé klášterní chodby, ře“
čené ambíty, v nichž panuje staleté ticho a mír
klášterní samoty. Na druhé straně nádvoří nad
proti chrámu je stará kaple svaté Anny, nad níž
se vznáší malebná zelená kopule.
.
Vnitřek chrámu na svatém Kopečku je neza-f
pomenutelně krásný. Žádná slova nestačí ani:
zdaleka zachytit všechnu tu přečistou a vzácnou
krásu, která dýchá z celého prostoru chrámové—=
ho, z jeho oltářů, soch i ostatní výzdoby. Hlavní
oltář z poloVice 18.století je z mramoru a bohatě
ozdoben stříbrem. Největší vzácností hlavního.
oltáře jezá'zračný obraz Panny Marie, vytesaný-'
na pískovcové desce. lObraz prý se jistého rána:
roku 1632 objevil poustevníkovi, který se usadil;
při původním Andrýskově kostelíku. Roku 1732:
byl obraz slavně korunován.
Po stranách hlavního oltáře jsou čtyři stříbrné.
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reliefy, na každé straně po dvou. Na prvním je
'zpodoben-o zázračné vidění olomouckého kupce
.Andrýska, na druhém poustevník Matěj Sigar,

který prý objevil Zázračný obraz Panny Marie,
na třetím reliefu je znázorněnovypálení Andrýs
kova kostelíku od Švédů, a na čtvrtém je výjev,
jak Panna Maria svatokopecká uzdravuje ne—
.mocné.

Krásné jsou také boční oltáře, na nichž jest
mnoho zajímavostí. Tak je v kostele oltář svaté
Pavlíny v_místech, kde stál původní malý koste—
ílík Andrýskův uprostřed lesů, které .sepřed sta
letími prostíraly na Svatém Kopečku i všude ko
lem. Jinde jsou v chrámě malby, na nichž je za—
chyceno Andrýskovo vidění Panny Marie.
Ze všeho daleko nejzajímavější je však v _pout
ním chrámu na Svatém Kopečku klenba, pohled
vzhůru do výše. Žádný jiný chrám na Moravě
nemá tak krásnou a radostnou klenbu, jako Sva
ftý Kopeček. Na klenbě je na celé řadě výjevů
znázorněna litanie loretánská. Nejnádhernější je
však klenba v kopuli, která je zvlášť bohatě vy
zdobena. Je v ní zpodobeno na šesti malbách šest
žen starozákonních (Ester, Judith, Abigail, Sara,
Rebeka a Betsabe), kterébyly předzvěstí přícho
du Panny Marie. Šest velikých oken osvětluje
z kopule celýchrámový prostor. Uprostřed nejvý
še v klenbě je lucerna, v níž je holubice, symbol
Ducha svatého. Přes žluté sklo proudí do lucerny
zlatožluté světlo, které naplňuje celou kopuli
kouzelnou náladou, a světélkuje někdy i nějakou
dobu ještě navečer.
Ostatní výzdobu kopule tvoří nádherná štuka,
zdobená zlatem. Pod kopulí jsou v jednotlivých
rozích čtyřiveliké malby, znázorňující čtyři díly
'světa, v nichž se rozšířila úcta k Panně—Marií:
Evropu, Asii, Afriku a Ameriku. Ostatní klenba
a kopule až dozadu k varhanům jest ozdobena
--mnohadalšími malbami, na nichž jsou zpodobeny
všechny věky lidstva, jak u—ctívaly.
Pannu Marii.
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Mnoho dojmů odnáší si návštěvník z poutního
chrámu'na Svatém Kopečku. Jsou v něm krásné
sochy, stojící ve výklencích; je tu bez počtu an
dělů, vznášejících se ve výši, nebo sedících na
vrcholcích sloupových pilířů; a pak nádherné ol
táře a nesčetné malby v klenbě a mnoho jiného.
A nad tím vším je nekonečná nádhera klenby
chrámové, na jejíž malbách svítí zlato, červeň a
módrá barva nebe. Jásavá píseň víry v život a
jeho krásu zní do duše z klenby poutního chrámu
na Svatém Kopečku, který ve své nynější podo
bě již více než dvě a půl století stojí vysoko nad
požehnanou rovinou Hané.

ŽIVOT
STÁLE V DUCHU KRESTANSKÉM!

Všecko, cokoli správného a krásného kdy se objevilo
ve světě myšlenek a v životě mravním, je ve svých ko
řenech křesťanské. Křesťanství je Zjevení Boží skrze
Krista. Tvůrce & Vyk-upitel, pán a vládce díla Svého,
jistě nejlépe zná potřebytohoto díla a nebude nám před
kládati nic kromě toho,co je k rozvoji tohoto díla a k je'
ho zdokonalení. Proto všecko, co kdykoliv objevilo se
jako zákon doby a příkaz poměrů kulturních, sociálních
a jakýchkoli jiných, je vlastně křesťanské neb aspoň
blíží se ke křesťanství.
Nelze tedy vyřazovati křesťanství ze života, nelze je
vyřfazovati ani ze školy a z výchovy. .Proto také nejno—
vější úřední, třebas jen přechodné učebné osnovy a vý—

chovné zřetele pro školství národní ke třem základním
prvkům, na nichž stojí duchovní budova české školy,
počítá vedle národní svébytnosti a reálného šetření
všech důsledků vyplývajících z našeho státoprávního
postavení, také křesťanství. Heslo: „V duchu křesťan—
ství“ zůstává závaznou normou školské práce.
V rukou učitelových sbíhají se tolikeré nitky, vybí—
hající z nejrůznějších počátků a všechny jsou pozname
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nány křesťanstvím,všechnyz něho berou svou sílu,'míru
.a oprávnění. Záleží na učiteli,_by tohoto křesťanského
znamení a ducha nesetřel, nýbrž je prohluboval a posi
loval a vkládal je do budoucnosti národní i sociální.
Nejvyšším úkolem školy, tím, co nedávno počali na
zývati „slohem české školy“, je nesporně výchova a to
výchova duchovní & mravní_ Těžko lze říci, je-li větší
nutnost tohoto cíle, či jeho krásná vznešenost. Běda,
kdyby učitel se spokojo-val jenom mechanickým proce
sem naukovým a neměl vzletu, neměl lásky a síly k to
mu, aby tvořil v české mládeži ducha a charakter. Ale
obojí chápe správně a pěstuje pouze křesťanská výcho
va, v níž Bůh blížící se k nám Svým Zjevením v Synu

Svém Ježíši Kristu podává nám nejvyšší pravdu a sku
:tečnost i nejvyšší mravní zákon. Nasycujme tudíž své
výchovné dílo .pravdami o životě jedince, rodiny, náro
dů a mravními zásadami a pohnutkami, jež čerpáme ze
zdrojů věčně živého křesťanství.
K nejnaléhavějším oborům mravní výchovy patří
dnes výchova sociální. Sobectví silných jedinců a privi
legovaných tříd je“ zlomeno a celek a dobro všech se
nadřazují nad ony úzké zájmy, Právě k tomuto zásad—
nímu hledisku přispívá křesťanství, učíc žíti pro celek
a prohlašujíc za nejvyšší zákon spnavedlnost, jež dává
každému a všem, čeho potřebu-jí a zasluhují. Křesťan
ského ducha objevují ti, kdo se pozorně sklánějí k Boží
přírodě. Ve vědách přírodních a v praktických cviče—
ních s látkami přírodovědnými shledáváme se se sto
pami Boží všemohoucnosti a moudrosti. - Odhalujeme
prvky křesťanské také v tělesné výchově, jež je velmi
naléhavou a časovou nutností v zájmu fysického zdraví
lidské společnosti. Křesťanské pojetí o důstojnosti lid—
ského těla a jeho účasti na službě Boží, konané celým ži
votem, naučí mládež tomu, že tělo je živým příby-tkem,
chrámem Božím, a proto něčím posvátným .a neznesvě—
titelným. Tí—m
dáte mládeži světlou myšlenku a silnou
ochranu před hříšným zneužíváním těla vlastního i ci
zího: jinak sotva ji přesvědčíte o smyslu čistoty.
Veďte mládež k takovým dílům kulturním a ur'nělec—
kým, jež dýchají Boží pravdou a krásou. Česká kultura
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knižní, hudební, výtvarná, má taková díla,zrcadlí-cí křes
ťanského ducha. Chybovali jsme, že jsme jich nedbali.
Chybovala kulturní tvorba, jež se odpoutala od ideje
Boží. Dnes jakoby Bůh sám nám sesíl-al V literatuře i
V jiných uměleckých oborech proroky, kte-ří postihují,
'co krásy je na náboženském—viděníživota a světa.
Zvláště bohatou příležitostí k tomu, aby mládež na
vlastní oči spatřovala vlivy náboženství křesťanského
v životě lidském, je celá šíře a rozmanitost toho, čím
kdysi žil náš lid. Ocitáme se u křesťanských životních
forem v rodině, v obci, v jednotlivých stavech a povo
láních & v různých oblastech krajových. To všecko, "co
“dýše svěžím, silným a půvabným živo-tem, plným _u
šlechtilosti a jemnosti, =produševněným životem, musí
býti něčím mnohem více než zajímavostí museální nebo
.folkloristickou. Byla to kdysi plnost vřelého života .a tato
česká a křesťanská tradice - společná nám se všemi ve
likými kulturními národy evropskými - musí slaviti své
vzkříšení a oživovati znovu naše dnešní životní formy.
Studujte křesťanského duch-a v dějinách světových
i domácích. Předvá-dějte slovem i obrazem, literaturou
-a filmem z dějin takové osobnosti, jež jsou vzorem sou
.ladné syn-thesy národní .a náboženské. České umění tu
.musí teprve objevovati nové a nové motivy :a-látky,
protože - vinou „naší - byly naše znalosti. těchto látek
nevalné.
Naplňte duchem křesťanským všec'ku práci. Práce je
jedinou oprávněnou náplní života. Pouze práce“ mu do—.
'dává ceny. Pouze práce je měřítkem člověka: .co dělá,
co znamená svou .prací pro celek _ tak se ptáme dnes.
Je tu určité nebezpečí, že jednostranně budeme přece
ňovati vnější nápadné úspěchy a zapomeneme, že před

prací musí předcházetitiché sbírání sil hluboko v nitru,
kde „tvoří se mysl & povaha člověka. Je jisto, že spolu
s modlitbou práce musí býti obsahem života. To je křes
ťanský duch, jenž mluví ze starého slova „Modli “se a
-pracuj“. Tím je prostě řečeno, co lze říci velmi důmy—

slně a filosoficky: „Udržuj svého duch-a na'výši myš
lenkové a vytvářej svou energií hodnoty nejkrásnější.“
- Práce bude si-činiti nejpřísnější požadavky na život
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'dětí, jež má učitel ve škole. Jak je tu důležité, bychom
.jim dali křesťanský pojem práce s jeho mravní hodno.
-tou, závazkem svědomitosti, stálého pokroku atd.!
Škola musí konečně dětem ukazovatí stopy křesťan—
ského ducha V takových nejbližších denních maličkos
tech, řekl bych: v inventáři &na scéně všedního života_
Duch, křesťanský duch je to, jenž dodává všednímu,
-malému životu obrysů věčného a nekonečného posvě
cení, jenž jej osévá květy krásy a životní lahodnosti. Až
.bude našim dětem zníti Boží hlas z.volání zvonu znějí
cího ke klekání, z prostinkéh-o lučního _krvítku,ze Skývy
chleba, kterou matčina ruka požehnala křížkem, z _m-a
riánského obrázku nastěně českého příbytku, z pózdra
fvu, v němž je zmínka o Bohu - potom škola naplnila své
poslání a vychovala nám nové pokolení v duchu křes—
-'t'anství . .. —K. Reban.
\.

- *A OBZORU SE RÝSUJE NOVĚ STŘEDISKO
DUCHOVNÍ OBNOVY

Je jím Provodov nedaleko Luhačovic, nedaleko Zlína.
Roztomilé poutní místo, známé dobře na Slovácku a na
Valašsku. Po dvě stě let tam Matka Boží činí divy, po
dvě stě let tam putují zbožní věřící zblízka i zdáli. Po
.dvě .stě let skýtá toto místo duchovní posilu tolika du
ším. Místo samo svou polohou je jakoby určeno 'k tomu,
aby se stalo slavný-m. Má v sobě cosi přitahujícího, ja
kési “kouzlo,jež těžko vymezit. Celá okolní atmosféra
se zdá proniknuta čímsi nadzemským. Nejsou to mod
litby, které tu bývají vysílány k Bohu a jeho svaté Mat
ce? Nejsou to slzy, které zde osušila svatá Panna na
tváři svých věrných synů a dcer? Není to ono nábožen—
ské nad-šení,kterým se ozývají na svátky mariánské celé
.okol-ní hory?. . .

Koste'líček Mat-ky Boží Provodovské chátrá. Je příliš

malý, aby mohl pojmout jen pravidelné své návštěvní
“ky. Což teprve, když přijde spousta věřících za zpěvu
-mariánských písní, za hlahvoluhudby . . . A místo je pře
ce tak krásně! Pod kos-telem bývalá škola, nyní poutní
dům. Chátrá rovněž. .Po několik let V ní býval přes
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prázdniny umístěn tábor katolických studentek. Bylo
jim tam dobře, jak doznaly vždy na konci tábora. Cítily,
že jsou tu pod ochranným pláštěm Matky Boží. Jen ne.—
rady se vracely domů a slibovaly si Vždy, že příští rok
učiní vše, aby opět spatřily horu svaté Panny Provo
dovské.
A dnes, díky Bohu a jeho svaté Matce, hora provo—
dovská, zdá se nám, nabývá zcela nové tvářn-osti. Je ja—
koby prozářena zcela zvláštním jasem. Vidíme už v ja
kési mlhavé dál-ce, jak malý, sešlý »kostelíček roste,
okolo něho se zvedají krásné ambity, pramen posvátné
vody, který přinesl uzdravení tolika lidem, teče velkým.
proudem v nové kapli vod-ní,pod kostelem se rozkládá
novšr exerciční _dům. .. V den sváteční se Všech stran
proudí davy lidu, aby hledaly pomocí, posily a útěchy
u té, která nikoho neopouští. Ale i ve všední den hora
žije: exerciční dům se plní věřícími, kteří přicházejí,
aby se pronikli svatými pravdami a upevnili v Bohu.
Jsou tu kursy hlubinářských exercicií, náboženské týd
ny, škola náboženské Výchovy . . .
Ale což je to všechno pravda? - Bude to pravda, když
se spojíme všichni ve vzájemné pomoci, aby Provodov
vyroštl v nové středisko duchovní obnovy. .Nenechte
proto bez povšimnutí letáček a složenku, které vkládá
me do tohoto čísla. Nechť není ani jednohočtenáře Hlu
biny, který by nepřispěl na tento podnik. Až jednou
přejde myšlenka o provodovské hoře do stavu uskuteč
nění, musejí být čtenáři Hlubiny-na prvém místě mezi
těmi, kdo 'k tomu přispěli. - R. Dacík.
.

MYSTIKA TRANSCENDENTÁLNÍ A IMMANENTNÍ

Celé poslední číslo Heilerovy revue Eine heilige Kir
che je věnováno studiu a srovná-Vánimystiky Východní
a západní. Vrátíme se k celé knize, kterou posuzujeme
celou úhrnné na jiném místě, ale zde bych se rád zmínil
o jedné otázce, nadhozené V tomto čísle Goldammerem.
Goldammer srovnává mystiku transcendentální s. mys?
tikou immanentní ve studii Wege aufwárts und Wege
abw'árt-s.
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Snesl záplavu dokladů pro oba směry, jak jeden směr
se. snaží spíše vystoupiti k nesmímému Bohu a druhý,
jako by hlubší, snaží se sestoupiti do propasti Božích a
vniknouti jak-si do Božích hlubin. Golda-mmer přináší
záplavu textů .pro oba směry, ale kdyby šel „věci ještě
hlouběji na kloub, přišel by na to, že skoro u většiny
mystiků se setkáváme s texty, které vedou lidi, jak dojít
k tomu, aby se snažili vyjít ze sebe a vystoupiti k Bohu,
stále jít za ním, stále vystupovat k němu. To je ale jed
na stránka křesťanského života. Křesťanský život je
dán jakousi dv-oupólovitostí. Nemyslím tu dvoupólovi—
tost ve smyslu hegeliánského napětí, nýbrž myslím onu
dvoupólovitost danou tím, že jsme stvořeni Bohem &
postaveni dořádu přirozeného, milostí pak jeho že jsme
znovuzrození .a postavení do řádu nadpřirozeného. To je
ona dvoupólovitost, o které se zmiňuje svatý Pavel,
když si stěžuje na dvojí zákon ve svém těle, na zákon
ducha a zákon těla. Sváří se v nás, protože porušených
prvním hříchem, má sklon k zemi, jen k přirozenému a
k tomu ještě porušenému, s milostí, s voláním milosti,
s příkladem Kristovým, s vnuknutím Ducha svatého.
Tak se jeví tato dvoupólovitost ve všem, co se týká
člověka, i v jeho cestě k Bohu. Stále jsme ubohými tvo—
ry, kteří musíme Se pracně hledět vydrápat k nebi, do
stat se k Bohu. Musíme stále přemáhati náklonnost
k zemi, snahu být sami středem všeho a uposlechnout
volání Kristova, abychom zap-řeli sebe, brali na sebe
kříž jeho a své daně, abychom plnili vůli Boží a-ne vůli
svou, hlavně ne onu vůli, která chce míti prvé mís-to,
i Boží místo V našem životě. Ale zároveň s tímto zápa—
_sem musíme se snažiti o to, abychom vystoupivše k Bo—
hu přes .podrobenou sebelásku, abychom se .pak pokusili
sestoupiti do propasti Boží, do onoho jediného potřeb
ného, jež je nejlepší stránkou. To se netýká .pouzemys
tiky. Již základní křesťanský život jde tímto dvojím
proudem. Křesťanský život totiž znamená nejenom va
rovati se zlého, nýbrž také činiti dobré.
Tak nesmíme sta-věti olbě cesty k Bohu a do, Boha
proti sobě, ani ne jenom vedle sebe. Jsou to dvě cesty.

Kdo vystupuje k Bohu, již tím samým sestupuje také
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"do něho. Dále vystupujeme k Bohu jenom proto,. aby.—
<chom mohli se ponořiti do něho, abychom mohli. žíti
-'z něho. A zase jenom ten, kdo se hro-uzí do Boha, kdo

žije vnitř-ní modlitbou, jen ten načerpá síly, aby sám
k němu vystup-oval, aby se mu stával aspoň poněkud
“podobný.Oba proudy jsou vzájemně podmíněny a mohlo
-'by vésti k tragickému omylu, kdyby někdo chtěl"býti
.hrdý na výlučnou svou cestu tím či oním směrem. Oba
proudy jsou Vzájemně podmíněny, žijí ze sebe. Nikdy
se nesmí křesťanu Bůh zdát tak vznešený, že by jej
ztratil z dohledu, že by se mu tak zata'jil dech,.že by
bázlivě se stáhl zpět 8 cesty k Bohu,'.j.ako zase ať se-po
Jhrouzí jak chce do jeho tajemství, vždycky si musí být
křesťan a je si mystikopravdový vědom nesmírné pře—
sažnosti Boží. Ba čím hlouběji sestupuje člověkdo Bo
.žích tajemství, tím jasněji vidí jejich nepostižitelnost
jejich tajuplnost. Pro-to nepřipouštím hlavně po studiu
dominikánské mystiky, že by oba proudy stály nějak
proti sobě, nebo když Goldammer připouští, že existují
:hlavně u dominikán-ských mystiků často pohromadě,
při-pouští to jen proto, že tvrdí, že oba proudy leží ne
.syntheticky vedle sebe. U skutečných mystiků se oba
proudy životně podmiňují. - Braito.
.DISKUSE O CÍRKVI
"Poznámky ke Košterově knize „Ekklesiologie im Wer—
den“. (B—onif-aziusdruckerei, 1940.)

Koster vytýká knihám o Církvi, že bud' jsou jen apo.—
-logetického rázu, nebo že vynechávají docela dogma—
tické chápání Církve a že vycházejí z docela nespráv
“ného základního pojmu o Církvi. Navrhuje jako hlavní
slovo, ze kterého by se mělo vycházeti, Lid Boží, že je
to nejčastější slovo, kterým se sama Církev označuje
„Vliturgii.

Naprosto nesouhlasím 5 Kosterem v této Věci a tvr
dím, že na této cestě nenajde nikdy správné definice.
rMusíme vycházeti nejprve od toho, jak Hospodina Kris

Dei. Hospodin je ve Starém zákoně sám králem svého
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lidu. Král je pouze jeho zástupcem. _Nicpak tak Kristus
nezdůrazňuje nežli právě reg-num Dei s jeho třemi fá—
zemi.
Liturgické Populus Dei, lid Boží, to je již subjekt to—
horto království, ale rozhodně ne objekt, to jsou oni údo—
vé tohoto království, této Církve, stojící před Bohem.
Proto definice musí vycházetí z něčeho objektivnějšího,
a tím je právě toto regnum Dei. Lid Boží znamená v lí
turgickém smyslu již lid stojící uvědoměle, liturgický
řekněme, sakrálně před Bohem, obřadně před ním sto-„
jící, sakráJní cestou dostávající milosti požehnání a dui—
chovní i jiné dary od svého Pána.
Theologické knihy a studie o Církvi ihned přecházejí:
k tomu, aby vyjádřily zřízení tohoto království Božího
a nazývají je společností, což je pojem ještě méně ob

razný než navrhovaný Kosterův pojem Lidu Božího.
V ponjmuLid Boží je stále ještě dosti liturgicko-symbo—
lického, uměleckého výrazového ražení.
Dále zapomíná Koster, jak Kristus sám označuje své
království, že sám nesčíslněkráte spojuje představu své—
ho království s tajemnou jednotou údů toho království
se sebou, 5 Otcem, & údů pak spojených v Kristu me—
zi sebou, čili to, čemu říkají theologové společenství.
a pro co ..bylo nalezeno slovo Mystické tělo Kristovo.
PřiZnáváme, že bylo zneužíváno popularisujícími theo—
logy tohoto obrazu, ale je to rozhodně více než pouhý.
obraz a není to obraz jenom sv. Pavla. V tom se rozhod
ně Koster mýlí. U synoptiků odpovídá tomu myšlenka,
zástupnictví věřící-ch,údů toho království, kteří zastu—
pují Krista. Tak jsme spojeni, že co činíme nejmenším,
Kristu samému jsme učinili. To je myšlenka onoho ta—
jemného spojení nás s Kristem a skrze Krista i mezi“

námi,'jak je Kristusv Evangeliích zdůrazňuje. Jistěže
sv. Pa-vel myslil onou myšlenkou, že tvoříme Tělo Kris-
tovo,»myšlenku, že tvoříme “těleso,ve kterém má každý
své místo, svůj úkol, svou služ.-bu,svou funkci. Sem při

chází nutně myšlenka hierarchická, myšlenka přísluhy,
myšlenka svátostného charakteru, kterým slóužíme jaki
kněžství Kristovu, tak onomu Tělesu Církve, ale není
móžn'o nechápat

Církev kristol—ogicky. Zdá se mně, žer
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Koster příliš chce stále oddělovati Kristologii od Ekkle
siologie. Jsem pevně přesvědčen, že .se nenajde jinak
definice Církve, než právě cestou ta k é k—ristologickou,
protože On založil Církev, on jí dal své milosti skrze
svátosti, které zastupují a slouží jeho kněžství,_z něho
žije dále Církev, protože jejím úkolem je při'vésti lidi
ke spasení, a všechno spasení povstalo uarozdává se dále
sknze Krista.
"Přiznávám, že někteří autoři přehnali tuto myšlenku
společenství, že do ní položili podstatu Církve, že ji po—
stavili proti vnější stránce Církve. Církev je svou pod-.
statou společnosti, ale ptám se, pro co se spolčuje jako
společnost lidí? Aby jim dala život Kristův! Cíl zname
ná také nmoho v definici a patří k podstatě definice.—"
Vím, že nesmíme přepínati obraz, ale také nemáme .prá
va theol-ogi-ckyjím opovrhovat a nevyužitkov-at a říkati
tomu, kdo obraz zhodnocuje, že pracuje netheologicky,
nebo jenom přípravné theologicky.
Myšlenka zástupnictví u synoptiků je nahrazena u sv.
Jana myšlenkou tajemné jednoty, kterém tvoříme vši—
chni .s Kristem a ke které nás Kristus všechny zve. A je.
to jednota života, života účasti na životě samého Boha,
jednota dítek Božích. Tohle rozhodně již není obraz.:
A myšlenka o těle Kristově je také rozhodně více než
pouhý obraz, protože právě sám sv. Pavel buduje dále
na tomto obraze a sám jej rozvádí. Z toho plyne, že jej“
považuje za více než za pouhý obraz. Upozorňuji hlav
ně na onen text, kde sv. Pavel ukazuje na příčinu, proč
tvoříme jedno tělo, když praví, že tvoříme jedno tělo;
protože požíváme jednoho chleba a jeden kalich. Chce
tím říci, žekdyž živi nás jedno tělo a jedna krev, jeden
život, z jednoho pokrmu přechází na všecky jeden život,
jako žijí jedním životem různé .údy jednoho těla, živíce
se jedním stejným pokrmem. Tu opět vystupuje ona
myšlenka jednoty, a sice organické jednoty. Nelze při-'
pustiti ani s Deimelem ani s Kosterem, že by tu byla—
myšlena u 'SV.Pavla pouze jednota organi-sační, jed
nota jednoho tělesa. I :to, především tato" jednota," ale:
ona jednota vnější předpokládá nutně jednotu vnitřní,
a;v tom je podstata Církve, v jednom životě Thomi-stic-'
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ká sentence o víře jako bytostně nadpřirozeném úkonu
tu právě krásně napomáhá k tomu, abych-omviděli onu
jednotu skrze Církev v jednotě skrze Krista. K Církvi
patří každý, kdo jakýmkoliv způsobem žije z onoho
jednoho nadpřirozeného života. I pouhá vnější přísluš
nost“znamená dar spojení s Kristem, ona příslušnost ke
Kristu per fidem, protože fi-des je něco nadpřirozeného,
zname-ná zároveň příslušnost k jeho Tělesu "životodár-n
nému, --k Církvi. Tak také dostanete do toho-to pojmu
Církve všechny, i vyvolené v nebesích. Vždyť máme
také distin-kci, že někdo je úderu Církve per parti-cipa—r

tionem a per essentiam. Kdo patří k celé jednotě vnější
i vnitřní, patří k ní per essentiam, kdo jen z Krista čer
pá skrze výjimku nadpřirozenou milost, patří k ní per
participationem. Dříve se'říkalo, že někdo patří ad ani
mam et ad corpus k tělu anebo jen'kdu-ší Církve. Správ
nější je distinkce, že někdo patří k podstatě Církve,
k její jednotě vnitřní a vnější, anebo že patří k ní jen
per participationem, ne již skrze její podstatu, ne již
spojením s její podstatou, nýbrž skrze její účinky, skrze
účast na jejích účincích.
Fl. Schlagen'haufen, kritik Kosterovy knihy v Zeit.—
schrift fůr Kath. Theologie DI.Heft, str. 92. praví k de-"
finici Církve, že se musí-mespokojiti s definicí, která bu
de obsahovat jen základní rysy, z kterých se dají vyvo—
dit v-lastnosti a rysy. vedlejší. Poukazuje na to, že-podle
sv. Tomáše tajemství, .a Církev jím rozhodně jest, nedá
se jedním pojmem vyjádřiti, protože takového-pojmu“
nemáme. Proto .praví, že kdybychom chtěli „dokonale
Církev definovat, že by to musila býti nesmírně složitá;
Spletitá a rozsáhlá definice. Tvrdí Schlagenhaufen, že
nemáme analogátu, který by jednoduše vyjádřil Myste-i
rium. Myslím, že ohledně Církve můžeme najít, když ne
jeden analogát jednoduchý, tedy již aspoň analogát sám
složitý. A tím je již pomoženo. Když se má sk-ládati Cír-:
kev z Krista a z lidí -a když se lidé skládají z duše a
z těla a Kristus byl :Bohočlověkem,je třeba najíti něco,
co něj-ak analogicky vyjadřuje tuto složitost, a tím “je'
právě člověk. Vždyť ohledně Troji-ce a vystižení Krista
bereme za základ člověka, člověk je tu analogátem vel-.
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mi vděčným. Když tedy se Církev skládá z lidí a z Bo—-'
hočlověka aje určena pro lidi, aby. lidé mohli skrze Bo—
h-očlověkaBohu chválu vzdávat a dojít k Bohu, čili býti,
spasení, .je-naprosto nutné V tomto směru jít. Scholasti—
ka vystihuje člověka jako bytost složenou z .tvaru a vlát
ky, proto i spojení těchto lidí, jaké-koliv spojení, tedy.
1 spoj ení nad-přirozené, musí obsahovat tvar a látku,
musí býti společností lidí ve svatém společenství.

Schlagenhaufen navrhuje pro ležitost člověka,kte
rého má Církev posvětiti, tuto dvojici pojmů pro pojem
Církve a definici Církve, SpOlečnost a nad-přirozené.
Proč se ti lidé bojí najednou po kritice Deimelově .toho
slova Společenství a společnost? Nestaví-me ob.-apojmy.

proti sobě, nýbrž k sobě, oba patří k podstatě, jak látka;
tak tvar., jak tělo, tak duše, tedy i zde jak společnost;
látka, tak společenství, tvar. Ono společenství života,
které i tělo oživuje .a bez něhož tělo nic není, jako zase
bez oživeného těla by nebylo pravého, skutečného člo—
věk-a. Církev bez svého těla, bez své viditelnosti, bez
svých údů není Církvi Krista Bohočlověka a lidí s tě:—
lem a duší. Koster žádá od theologů, aby prostudovali
poctivěji poměr Sváto-stnýoh charakterů a charismat,
která ve většině dále trvají a jsou jako ch-arismata úřa—z
du a přísl-uhylásky nesmírně častá. V nich vidí činitele
utvářejícího Církev. Ale právě ,tyto charaktery utvá—v
řejí jak společnost, tak společenství.
.\:.
Jsou něčím duchovním a' neviditelným. Jest to spiri—z
tualis potestas, trvalá schopnost a moc, princip pří
sluhy obecnému dobru, bohopoctě a spásonosnému .-ú
kolu Církve. Není správné, chce-li viděti Koster ve
svátostných charakterech .pouze organisační prin-cip.:
Rovněž charismata mají za úkol přísluhu lásce, pří-sluhu
lépe řečeno oné účasti na životě Božím, oné jednotě jed
noho života,na kterém se nám dává Kristus, který je sám
oni-m Celým životem jako J ednorozený' Syn Boží. V tom.

nesouhlasím se Schlagenh'aufenem, který odmítá sváé
tostné charaktery jako princip jednotící Církev. Slo'uží'
jak kněžství Kristovu, tak kolektivní myšlence, jS-Outo
svátosti včleňu'jící se do kolektiva, podílející a rozmn'o-'
žující: duchovním otcovstvím církevního kolektiva a h'á-J'
528

jící tento kolektiv království Božího, který-m chce pře
devším být Církev proti kolektivu království tohoto
světa. Proto se již na křtu odříká křesťan satana & ce—
lého jeho království, proto se stává V biřmování křes
ťan bojujícím :údem' tohoto království Božího, které
v něm zplodil kněz “křtem (ať kněz hierarchický, nebo
laik účastný ve křtu kněžské moci Kristovy), kněz, kte
rý byl zvláštním pověřením a zasvěcením určen k du
chovnímu plození tohoto nového života. Že je kněžství
i ve schism-atu a že .trvá jeho moc pod určitými před
poklady i v kacířství? To jsou výjimky, kterým ale
chybí všem jeden rys podstatný kněžství Kristovu, toe
tiž jednotící síla lidí vespolek a jich 's Kristem v tajem
nou jednotu. Charakter má za úkol utVářet jednotu. To
je podle mne nejvyšší rozeznávající .a org-anisující pri-n
cip Církve a proto i podklad, obsa-h .a základ definice
Církve. Tato jednota Církve je ale nemožná bez jedno
tícího prvk-u, ale bez živého jednotícího prvku, když má
býti Církev živým organismem, živým tělem. Proto ne
stačí jen pouhá vnější autorita ani jurisdikce, nýbrž je
třeba tohoto jednotícího prvku, totiž svátostného cha
rakteru. Ani nestačí, jak správně Koster ukazuje, jen
láska jako jednotící princip, protože .se jedná o tělo,
o těleso, společnost, kde je třeba, aby i láska byla urče—
na, řízena, zařazena a postavena do služeb. Proto pouhá
láska nestačí, nýbrž je tu třeba lásky oficielně pověřené,
lásky postavené do služeb, této jednotě. Vždyť stačí ve
službě takového charakteru ona původní láska Krist-o—
va, které se ten, jenž přijal charakter svátostný nav jeho
síle pracuje, podrobuje. Bez tohoto charakteru ale je
ona láska neúčinná, jako zase stačí k charakteru podří
zení se oné objektivně působící, již jednou působivší
lásce Kristově, nejvyššího velekněze, který podal oběť
v lásce nejvyšší a dokonalé._
Se Sohlagenhaufem také tvrdím, že se neobejdeme při
pokusu o definici Církve bez těchto dvou pojmů společ
nosti .a společenství a že této Monzelo-Vy distinkce mů—
žeme i jako katolíci a eklesi—ologovéklidně a šťastně
použíti jako dobrého přínosu a že měl pravdu Radema—
cher, když se snažil vyvážit oba prvky. Kniha Kostero—
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va dala příležitost k bohaté diskusi, kterou již po toli
kráte zde podávám s vlastními poznámkami. Bylo by
dobré, aby i u nás se stala živou a otevřenou tato otáz
ka, která je přece základní českou náboženskou otáz
kou. —.Braito.

NOVĚ VYDÁNÍ SUŠILOVÝCH „MORAVSKÝCH
NÁRODNÍCH PÍSNÍ“.

Moravské národní písně s nápěvy do textu vřadě
nými. Sebral a vydal František Sušil. Tře-tí vydá.-nípo—
řídil Robert Smetana &Bedřich Václavek. Úprava Ant.
Strnadla. Str. 796. Cena 2-90K. cm, Praha, 1941. Život-ní
„ sběratelské dílo Sušilovo, jak byl-ovydáno V definitivní
formě r. 1860, se po osmdesáti letech objevuje znovu
před námi. A řekněme hned, že je to počin záslužný-.

Podněty, z nichž vycházel ušlechtilý brněnský profesor
bohovědy Fr. Sušil, rodák rousínovský, ;sbíraje živé te—
hdy ještě bohatství lidového zpěvu, byly sice poněkud
jiné než podněty sběratele dnešního, ale přesto vzácně
ucelená, bohatá a metodicky značně přesná sbírka Suši
lova představuje i pro dnešního znalce sumu, na níž může
máloco opravovat a doplňovat. Z tohoto správného názo
ru vyšli i pořadatelé nového kritického vydání Morav
ských národních písní dr. Robert Smetana, odborník je
jich stránky hudební, a dr. Bedřich Václavek, znalec je
jich stránky slovesné a jazykové. .Zach-ovali úplně ráz
původní sbírky Sušilovy, upravovali jen zřejmé omyly &
doplňovali jen tolik v údajích, co byl-opotřeba pro lepší
porozumění. Vlastní badatelský přínos vydavatelů je
uložen v rozsáhlém doslovu a jejich plus vydavatelské
v aparátu dokumentačním, poznámkovém a v rejstří
cích, uspořádaných podle nových edičních hledisek. Udě
lali svou práci dobře; jen jednu hořkost cítíme, katolíci:
to musel přijít luterán Smetana, alby po osmdesáti le—
tech vzkřísil dílo toho Sušila, jehož měl plná ústa kde—
k-terý hurá—katolický mluvka? Vložený stručný Sušilův
životopis je ovšem až kupodivu nevýrazný a nuzný. Su
šilova sbírka zachytila nedotčené bohatství lidového
projevu písňového v letech 1830-1860,tedy ještě ve své
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nedotčené fázi. V čele jsou položeny lidové písně du
chovní, převážně povahy legendické, tedy epické. Ly-'
rické bohatství se na Moravě rozvinulo hlavně v písni
milostné, citovější a'hlubší i poetičtěj-šínež je milostná
píseň česká. Sbírka Františka Sušila, moravského dru
ha K. J. Erbena, je krásná kytice nejlahodnějších květů
ze záhonu lidové tvořivosti, kde se Morava před.-stavuje
zvláště živoucími výtvory. Nestarožitnický vztah vyda
vatelů a ozdobitele knihy k obsahu je milá přednost
krásné “knihy. -šs

PRACOVNA
KDO JE MÚJ BLIZNÍ?

Některá slova ztrácejí překladem nebo novým vytvo
řeným slovem v překladu celou svou sílu i rozsah. Tak
slovo proximus, bližní. Kdo je můj proximus, ten-,0 kte-"
rém praví Písmo, že ho mám milovati jako sebe samé
ho? Jest to jenom ten, jenž je mi nejblíže národnostně,
nábožensky, rodem, postavením, povah-ou? Tím vším se
dá omeziti pojem nejbližšího bližního tak, jak jej roz
šířil Kristus. Nejbližším ti není jenom ten, jenž je ti
blízko původem, neb-očímkoliv tvým, bližní .tvůj není ti
bližním, protože ty ho uznáváš, nýbrž bližním je, kdo
nezávisí od tebe, bližním i nejbližším podle Spasitele je
ti každý, kdo tě potřebuje, každý, kdo potřebuje tvé po
moci, tvé lásky, tvého světla. To je tvůj bližní, ten, kte
rého ti Bůh sám postavil na cestu tvého života, ten,
k němuž máš svůj závazek lásky a pomoci. Bližním je
ti každý, ke komu můžeš projeviti lásku Ježíšo-vu,který
nemohl jíti kolem žádné bolesti a potřeby, aby neukázal
:svou lásku a svou pomáhající moc.
'
Tak rozšiřuje Spasitel lásku k bližnímu na všechny
potřebující pomoci. Proto také volí za pří-klad Samari
tány, kteří pro Židy platili za cizince, za pohany, za
méněcenné lidí, při nejblížší-m tedy jistě ne za ty, kteří
by člověku mohli býti nějak blízcí. Na něm právě uka
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zuje Spasitel, jak je třeba rozšířiti srdce ke všem, ne
pouze jenom k těm, kteří jsou nám egocentricky nej
bližší. Vybírá pří-klad samaritána, protože věděl, že
Židé nebyli schopni tak širokého srdce, když vlastní
kněz a levita si nevšimli svého soukmenovce. Proti
tomu staví parad-oxálně cizince, který pochopil, že, kde
je bída a potřeba pomoci, tam musíme cítiti svou po
vinnost pomoci. Spasitel totiž shromáždil všechny ve
svatém povolání za své syny Boží, ve své vlastní krvi.
V ní jsme si všichni, v tom povolání jsme si všichni
nesmírně blízko. A naše povinnost lásky jde tak široko,
jako toto povolání, pro-tože Kristus velí milovat se ve
spolek, tak jak On miloval, totiž až k sebeobětování za
druhé, kde toho bližní, to jest všichni povolaní v jeho
vykoupení za děti Boží, potřebují. - Brai-to.
LÉČENÍ SKRUPOLOSITY

Hlavní chybou u lidí úzkostlivých jest jejich nespráv—
ný postoj k náboženství, jest to jejich egocentrismus.
Nechápou náboženství jako službu Bohu, nýbrž jen jako
sebespa-sení. A protože znají své slabosti, protože znají
tolik lidí, kteří chybili, jsou naplnění strachem a „úzkos—
tí. Dále vidí jen zákon, svou slabost a možnost zatra—
cení. Čili opět vidí jen sebe. Proto skrupulanty je třeba
léčiti docel-aod kořene. Je třeba léčiti .celý jejich poměr
k Bohu, čili celé jejich náboženství._ Je třeba je učit,
že nezáleží tak na jejich spasení, jako na Boží slávě.
Když .se odváží nemysliti mm: na sebe, nýbrž na Boha
a budou konat co právě dovedou, jsou na cestě k uzdra
vení. Jsou sice skrupulanti, kteří jsou vlastně organicky
nemocní, u nichž jejich úzkost jest původu kardiatic'ké
ho, ale vedle těchto .skrupulantů, řekl bych fysiollogic—

kých je řada skrupulantů, kteří se stále jen obírají
sebou, kterým jde především o jejich spasení. Protože
pak dobře znají sebe a protože se strašně bojí věčného
neštěstí, právě prot-o, že sebe nesmírně milují, jde jim
více o to, aby byli v pořádku, aby se nedopustili žádné—
ho hříchu, aby nemohli býti zavržení. Celou svou sílu

a celou svou jistotu očekávají jen od svých skutků. Jest
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to mentalita čistě starozákonní. Když budou V pořádku
s každým předpisem, budou spasení. Jenomže křesťan

Boha miloval, abys ho oslavil a tak abys byl spasen.
To je až to poslední, to je jen důsledek. To je theolo
gická zkratka pro život oddané dětinné lásky, která
končí V náručí Božím, ve věčném, jistém spočinutí v ná
ručí Božím. To je spasení, to je tvé Věčné štěstí.
_ Zkuste to všichni úzkostliví mysliti více na Boha, než
na sebe, na jeho oslavení, než na své spasení. Zkuste to
duchovní rádcové se skrupulanty. Mám tuto metodu již
vyzkoušenou. Když se nejedná o pathologické zjevy,
určitě tato metoda pomůže. Protože totiž všichni skru
pulanti nejsou patholog-ické případy. - Braito.
POKUŠENÍ ROMANTISMU

Přichází k tobě nejrůznějším způ-sobem. Vidíš krásný
obraz, fotografie z dálek, začteš se do klasické-knihy
a již tě drží touha romantická. První projev romantické
nemoci nebo romantického pokušení jest pocit dusící
všednosti, jednostranně stále se opakující, až nesmysl
né všednos—t—i.

Cteš třeba po letech jen tak, abys četl něco lehčího,
takového Joergensena, na kterého trpěli otcové naši,
když snili o františkánství usměvavém & o my.-sticeta
jemné, ale nezávazné, hrůzné, ale proto rozhřešující
od nenásledová-ní. Pojednou cítíš, jak jsi zatoužil po
slunné, krásné Italii, po úbočích vyzvednu-tých zaduma
nými cypřiši, po galeriích s italský-mi Primitivci, po ti
chých městečkách, která spí po pohnutých bojích, po
rážkách a vítězstvích. A tak na tebe sedne hořká únava
z tvé ulice, z tvého domu a ze tvé všední světnice, kde
znáš každý kout. Zachce se ti velkých gest, krásných
míst, jiné práce. Vyčítáš Bohu, že tě nechal žíti v tvém
zastrčeném zákoutí v práci tak skoro marné, kterou by
zast—aluo
.sto jiných míst-o tebe. Zatoužíš, zatoužílš po vů

ních, světle, vzruchu, pohybu a velikosti. A právě to je
tvá velikost; uměti zůstati věrný své všednosti, svým
polím, svým ulicím, své dílně, své škole a své kanceláři,
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své knize, své suchopárné knize, za kterou tě straší ještě
suchopárnější profesor. Křesťan musí umět lámat ro—
mantické touhy tím, že vidí velikost, pravou, svatou a

krásnou velikost ne v barvách, ne v pitoreskním, nýbrž
ve velké, svaté, poctivé věrnosti. To je romantismus
křesťanský; umět být věrný i když se zalykáš prachem,
umět stát tam, kde tě všechno láká, abys od toho utekl.
To je věrnost a romantismus vojína ztracené hlídky,
ztracené viarty. Ty musíš se učit viděti velk-ou Boží vůli
v tom, co se ti 'z-dámalé .a zamilovat si tu malou věc a
malou službu vel'kou Boží láskou ke spolupráci na vel—
kém a svatém plánu Božím, který i tebe zahrnuje, i na
tebe pamatuje.
Doznávám ale, že je to zatrolená vojna s pokušením
romantickým! - Braito.
ZÁZRAK

Nepřipouštíte je, protože uznáváte pevné přírodní zá
kony, které dal Bůh sám, a kdyby je nyní rušil, uvedl
by sám své dílo ve zmatek. Nesmíš si představ-ovat Boží
zákony jako něco stojícího nad ním. Tak si před-stavo
vali i rabíni doby Kristovy T-horu. Zákon jako něco, co
váže neodvolatelně samého Hospodina-který sám s uče—
nými rabíny studuje několik hodin denně Thoru.
Jako je v Bohu naprostá jednota, jako všechny jeho
Vlastnosti jsou dokonalé Jedno a jenom my si je rozli
šujeme, protože si nedovedeme představiti takovou jed
nolitou dokonalost, podobně také celé jeho řízení světa
jest jedna jeho vůle. Tato jeho Vůle jerst Zdrojem všech
tak zvaných zákonů. Tato vůle jeho sama jest nejvyšší
a celý a jednotný zák-onpřírodní. A v tomto zákoně jest
pak určeno i stanovení, připuštění a uskutečnění výji
mek se všemi rekompensacemi ve světě. Vedle těchto
detailních zákonů existuje tedy také tento jeden de
tailní zákon, zák-onvýjimky, který musí býti připuštěn
každému zákonodárci, každému moudrému činiteli,
právě aby se ony zákony mohly vyvážiti, aby mohly
zahmouti co možná největší počet spravovaných říze
ných jedinců.
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Tak jsou zázraky výjimkou snad od určitého zákona
nižšího, ale spadají rozhodně opět pod určitý zákon
vyšší, třeba' pod onen nejvyšší, Boží, všemohoucí a
moudré vůle.
Tak se nemusí.-špříteli styděti, když se mluví o zázra
ku jako důvodu naší víry. Je i filosoficky dobře zdů—
vodněn. Nemusí-š, jako mnozí katolíci, ostýchavě kolem
něho choditi, abys snad neurazil vědeckého smýšlení
těch, kteří jsou daleko »akteří snad chtějí k Bohu. Ne—

musíš se bát, že .pro zázrak se zastavili na cestě k Bohu.
Kdo připustí tuto Jednotnou dokonalost v Bohu, na
prostou jeho příčinnos-tve vesmíru, naj de již místo pro
to, co jest opravdu výjimkou v řádu určitých zákonů,
totiž zákonů přirozených. - Braito.

JEDINÁ PÍSEN

Svatí ke- konci svého života, když vystoupili až na
vrchol, který jim Pán stanovil, zjednodušili svá slova,
své rady.
Svatý Pavel ke konci života prohlašuje, že nez.-nájiné
moudrosti,než Krista ukřižovanéhoA nejrůznější svět
cové shrnuli do výrazných hesel svou celou životní
moudrost. Následování Krista, Ama nesciri et pro nihile
reputari. Chtěj býti neznám a za nic—považován.Svatý
Tomáš volá ke Kristu, že chce jako odměnu: Jenom
Tebe, ó Pane. Jan od Kříže: Trpět a být v opovržení pro
Tebe. Svatá Terezie: Trpět nebo umřít. Sv. Magdalena
de Pazzi: Neumříti, nýbrž trpěti. Tak zjednodušuje kaž
dý svatý a každý člověk Boží celou svou moudrost ke
konci své cesty v jediné heslo, tak jak mu byl celý život
ve sladkém poznání Jediného potřebného.
Proto se nediv, když :s časem ubývá .ti výmluvnosti,
když se tvé myšlenky scvrkávají, když se usmíváš ú—
tnpně & soustrasně nad těmi, kteří potřebují ještě slov
mnohých, nebo kteří ještě dovedou mnoho m—luvitio vě

cech nejjednodušších.
Buď vděčný Bohu za to, když tě ke konci tvých dnů
obdaří moudrostí, která Vidí všechno v jediném středu,
na všechno se dívá .s nejvyšší-příčiny. To pak již. při-ro.
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zeně nepotřebuješ mnoho slov. Tak říkal Fra Mas-seo,
žák sv. Františka: Kdo našel své jediné štěstí, má se
'spokojiti jedinou písní. Jen kdo ještě těká po všech
stráních za štěstím, potřebuje mnoho slov k vyjádření
toho mnohého, co ho ještě zajímá. Pravý kontemplati
vec nezná mnohých ;sl-ov.Má jedinou píseň o své jediné
lásce, která je jeho celým skutečným štěstím. Proto se
zdálo A-nděls-kémuučiteli vše, co napsal, jako vymlá
cená sláma. Jako theolo-ga kněz musil mluvit, ale tou
žil již po mlčení. I kazatel a učitel duchovní touží po
této jediné písni a čeká, až .bude vystřídán v úkolu.
Braito.

ŽEN
V

Z DUCHOVNÍHO ZIVOTA
.BRAITO: Základy. Velehrad, Olomouc, 1941, str. 230,
26 K, H. vyd. V předmluvě se praví: „Nejsou to kázání,“
nýbrž „kytka myšlenek, jak jsem je zachycoval při své
přípravě na říjnové konference v Praze.“ A skutečně,
místy jsou to jenom sentence, otázky a stručné, někdy
až heslovité odpovědi na ně, většinou však jsou rozvá
děny již v tomto ná-rysu. Tak dostávají všechny tyto
řádky ráz syrovosti, živelnosti. Tím se také liší _ může
me říci - od všech současných kazatel-ských pomůcek,
že totiž .se v nich „podáváskutečně živ é sl ovo.. Tento
ráz má kniha Braitova ovšem docela náležitě a po právu,
poněvadž promluvy vznikly jako odpovědi na otázky,
na něž „denně hledá lidská mysl odpověď“. Tedy jsou
psány a prosloveny pro denní život, autor a řečník se
nevznáší kdesi v immaginárnosti svých představ the-o
logincký-chči asketický-ch, nýbrž sto,-jí zde mezi námi a

od nás čerpá látku pro svá útěchyp-lná slova, pro slova
cesty Kristovy. Nelze knihu Základů doporučovat toliko
kazatelům, nýbrž každému, kdo miluje duchovní život &
touží po užším spojení s Kristem.
DECKER: Die Entwicklung der Lehre von der pro-phe
tischen Offenbarung. Můller &Seifert, Breslau XV, 1940,
str. 224, 12 RM. Kniha patří do sbírky „Breslauer Stu
dien zur historischen Theologie“. Předmět pojednání je
vývoj nauky o prorockém zjevení a blížej-ine tak 0 po
jmu prorockého zjevení, jako o konu jeho vzhledem k li
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dem, jimž se ho dostalo. Jde totiž o to, jak si máme před
stavit a vysvětlit prorocké zjevení se strany člověka, je—
muž se ho dostalo. Dílo chce přispěti k objasnění této
otázky historickým studiem. Autor má na mysli hlavně
dobu scholastickou, jak se V ní ponenáhlu objasňovala
tato otázka; až u sv. Tomáše shledáváme se s řešením,
k němuž v pozdějších dobách až do dneška nebylo nic
podstatného přidáno. Aby pak lépe ukázal historický
vývoj různých řešení v době scholastické, rozebírá vprv
ní části prameny pro poznání scholastického učení 0 po—
znání. Hledá tu, co mělo vliv na učení s—cholastiků,a
zjišťuje, že tím bylo učení sv. Augustina, dále Kassio
domaa sv. Řehoře Vel. Co však tito řekli, nedalo podnět
v době scholastické k dalšímu zkoumání, spíše jen spo
lehlivý základ. Podnět k dalšímu badání třeba hledat ve
filosofickém a náboženském hnutí arabských filosofů.
Na tom si dává záležet hlavně u Avicenny, Algazela a
Averoese. A pojednání .by-nebylo úplné, kdyby nepro
bral i smýšlení Zidovských učitelů jak-oIsaaka ben Sa
lomoni a Mojžíše Maimonida. Potom V druhé části, která
je jádrem knihy, rozebírá nauku scholastiků kteří v té
otázce razili cestu k řešení. U každého podává nejprve
kritické posouzení traktátů o proroctví. Rozebírá jejich
nauku po stránce obsahové a závislosti, odhaluje záro
veň, co každý z nich má vlastního a čím prospěl f'kdal
šímu řešení. Jde tu hlavně o objasnění tak zv. speculum
.aeternitatis, v němž se předpokládalo, že proroci viděli
budoucí Věci.Dále o to, jak a čím vnímali proroci zje
vení Boží. Důkladné zpracování otázky knihu jen dopo
ručuje. Kniha má cenu také po té stránce, že uvádí a pod
čarou vypisuje části z traktátů o té otázce (Filipa kanc
léře, Alexandra Halského, Alberta Vel., Bonaventury),
které se doposud nacházejí v rukopisech a nebyly ještě
zpracovány. Zájem o dílo budou mít hlavně profesoři
traktátu de »revelati-one.
GRÁBER KONRAD: Der Mystiker Heinrich Sense.
Herder, Freiburg, 1941, str. 242, RM 5.40, 6.80. Kniha o
středověkém mystiik-ovipodává nej prve v úvodě povšech

nou studii, uvádějící čtenáře do pozdního středověku, a
nadále se drží již jenom osoby jeho, ale tak, že se v díle
setkáme se všemi velkými současníky jeho, zejména
také s jeho učitelem mistrem Eckehartem, jehož neblahé
osudy na konci života nebyly patrně bezvýznamné pro
Susona. Arcibiskup Gráber ve svém díle však se ne
obírá toliko jeho životem, nýbrž zachycuje také vznik a
hlavně ducha jeho děl, dějiny jeho duchovního života,
značnou část Věnuje viděním a extasím a zakončuje celé
dílo, psané s Vědeckou přesností a slohem živým a srozu—
mitelným, povšechnou studií o Susonorvěmystice, vysti
huje jeho význam ja-ko mystik-a a askety, jako básníka,
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kazatele a duchovního rádce, i s jeho vztahy k Církvi,
řádu, vlasti a konečně i jeho působení na umění. :
HEILERzóstliche und westliche Mystik. Zvláštní číslo
časopisu Eine heilige Kirche. Reinhardt, Munchen, 1941,
str. 280, RM 5.80. Sbírka studií .omystice. Jsou to-studie
ovšem různé ceny. Taková sbírka je ovšem vždycky
sbírkou různé ceny, proto-žeani autoři této sbírky ne
jsou si jasně věd-omitoho, co je mystika, a proto také
nejsou jednotní. Mezi nej cennější příspěvky patří stu
die ruského theologa, žijícího v Německu, Arseniewa,
jenž soustřeďuje správně celou mystiku kolem Krista.
Dibeliova studie o mystice sv. Pavla je vzácným „přípa
dem nedorozumění o.samém pojmu mystiky. Proto končí
Dibelius svou studii apodiktickým tvrzením, že sv. Pa
vel je apoštol prorok, ale ne mystik. V celém čísle trap
ně řádí snaha Vše systemisovat. Proto je pak třeba po
staviti různé theorie, které - jak zajímavé - pracují vět
šinou s oblibou dialektickou metodou. Karl Bart má své
následovníky i mezi svými odpůrci. Zajímavá je studie
o dogmatu jakožto základu východního mystika od Fin—
ka. Do rozpaků uvádí autora i čtenáře studie o protes
tantské mystice. Ale celá sbírka je nesena vzácným d-u
chem touhy po nalezení církevní jednoty, jak o to usi
luje celý časopis Eine heilige Kirche. - S. B.
HEILER FRIEDRJICH: Altkirchliche Autonomie und
pži-pstlicher Zentralismus. „E.Reinhardt, Munchen, 1941,
str. XV-I, 420, RM 7.-. Autor rozsáhlého díla, jež - jak
uvádí v úvodě _ mělo být daleko větší, zpracovává ne
smírné množství historického materiálu, jejž také uvádí.
Díl-opředevším ukazuje, kterak prvotní Církev západní
se skládala z celé řady autonomních církevních obcí,
z nichž každá měla Vlastní liturgii a ráz, které byly těsně
spojeny s lidem, právě tak, jako tomu bylo i u cír
kve východní. Autor postupuje se skutečnou spravedli
vostí historického pracovníka. Sleduje od začátku jed
notlivé obce církevní, .afrikáns'ké, galské, franské i ital
ské a jejich liturgii, spojuje je s dosud málo známými
skutečnostmi &pohledy. Zvlášť obsažná je část věnova
ná kelt-sk-o-irskécírkvi a t. zv. ariánským církevním ob
cím. Kapitolou -o původní jednotě východní a západní
Církve uzavírá první část a přechází k části druhé, v níž
sleduje - velmi podrobně dokládaje historická fakta —
vznika vývoj papežství. V celku je dílo skvělou apologií
Jediné, Apoštolské Svaté Církve.
LAIS HERMANN: Eusebius Amort und seine Lehre
iiber die Privatoffenbarungen, Freiburg i Br., Herder
& Co., 1941, RM 4.-. Dr. Lais pojednává v tomto histo
ricko-kritickém díle o slavném theolo-govi německém
18. stol., Eusebiu Amortovi, augustiniánu. Jeho velký
význam nebyl dosud kriticky zhodnocen, protože nebyl
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dosti zná-mživot tohoto významného theologa, a nebyl)
sestaveny a zhodno-cenyjeho spisy. Kniha dr. Laise vy
plňuje .tuto mezeru a důkladně probírá jak život toho-to
theologa, tak jeho spisy. Všímá si hlavně systematicky
jeho nauky o soukromých zjeveních a proroctvích. Po
stoj Amortův byl velmi kritický k těmto soukromým
zjevením a k zdánlivé mystice, kde může míti tak vel—
kou roli jen lidská stránka. Proto tato kniha, vědecky
zpracovaná, přináší mnohé a důležité informace o růz
ných otázkách z filosofie a theologie, jimiž .se Amort za
býval, a hlavně o mystice a soukromých zjeveních.
HEVENESI: Jiskry sv. Ignáce.. Velehrad, Olomouc,
1941, str. 453, 25 K, III. vyd. Výr-oky a sentence sv. Ignáce

jsou tu zpracovány v kratičké úvahy. Jsou rozděleny
podle kalendáře tak, že připadá na každý den jedna. Je
to tedy knížka pro praktický duchovní život v duchu sv.
Ignáce. Jeho myšlenky jsou obyčejně přesně zaměřeny
a při takovém množství výroků je nasnadě, že se v J is
krách podává bohatý materiál k úvahám a rozjímáním.
C. G. J UNG: Seelenprobleme der Gegenwart. Rascher
Verlag, Zůrich, 1941, str. 435, 14 švýc. fr. Nová Jungova

kniha, která je knihou napínavou a zajímavou jako vše
chny knihy Jungovy. Kniha povstala jako odpovědi na
otázky, které “kladlo J ungov-o čtenářstvo a posluch—ačs-tvo

svému učiteli. Jung staví se jako lékař k dnešnímu lid
stvu a odpovídá na jeho—psychologické záhady a pro
blémy. Naprosto zamítavý je jeho postoj k náboženství,
hlavně konfesnímu, a očekává, že se tato přirozená tou
ha naplní něčím novým, pravděpodobně východním,
gnostickým. Ve všech studiích jeví se Jung jako dobrý
znalec lidského nitra, ale méně již jako znalec hodnot
pro toto nitro. Celá kniha je r.ozvedením jeho psycho
analytických objevů, v nichž se značně rozchází s Freu
—dem.

- S. B.

KAHLES WILH. ThDr.: Radbert und Bernhard. Zwei
Ausprěigungen christlicher Frómmligkeit. Heinr. & J.

Lechte,

Emsdet—ten, Westf. Str. 222, 4.50- RM. S cír

kevním Imprimatur vydaná studie o sv. Radbertovi,
který (v 9. stol.) vynikajícím způsobem bohoyědného
badání odevzdával středověku pravověrné myšlenky
církevních Otců. S ním je jako protějšek přijímající
tuto nauku prostud-ovánsv. Bernard z Clairvaux. V první
části jest vylíčen obraz Krista, jak jej chápal Radbert
a “Bernard. V druhé části mystika obou. Radbert jest
líčen jako vynikající theolog myšlenky objektivní. Ber
nard pak jako osobité a osobní uskutečnění této objek
tivní myšlenky. Pro odborníky je to kniha skutečně no
vá a velmi podnětné. —es—
MARTINÚ VOJTĚCH: Do života. Velehrad, Olomouc,
1941, str. 184, 30 K. Název sám už ří-ká,komu je knížka
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určena. Mladí lidé, které čeká „život“, nemají mnohdy
rádi mnohomluvnost. Snad proto je způsob podání zá
kladních před-pokladů spořádaného života uvědomělého
křesťana tak zhuštěný. A je tu obsaženo všechno od otá
zek věrouky,mrav-ouky i dogmatiky, týkajících se vnitř
ního života, až po společenské mravy a zásady, a to vše
ovšem jenom takovým způsobem, jak to dovoluje ne—
příliš velký rozsah knihy.
Die Martyrerakten des zweiten Jahrhunderts. Zeu—
gen des Wortes, Bd. Herder, Freiburg 1941, 1.20 RM.

Na prahu křesťanství stojí pevné sloupy, které jsou zá
rukou naší víry: Útrapy pronásledovaných pro víru
Kristovu. Čteme-li o tom svědectví očitých svědků, jež
se nám dochovala, vidíme, jak nepatrné jsou překážky,
které musíme zdolávati, proti utrpení prvních křesťanů,
kteří byli účastni tak velké milosti, totiž obětovati život
za víru. A jejich hrdinství k nám mluví v těchto zápi—
sečh i po tisíciletíoh. Celkem obsahuje svazek mimo po
drobný úvod sedm příběhů z dob pronásledování prv
nich křesťanů.
MOHLER J. A.: Kirche und Geschichte. Zeugen des
Wortes, Bd. 1.20 RM. Svazek obsahuje poznámky, jež
vznikly na pokraji vět-ších děl Móhlerových. Ukazuje
se v nich celá jeho osobnost snad největšího současné
ho německého spisovatele .a theologa, jehož moderní
chápání dějin :si razí cestu do dalších širokých kruhů.
Jako moderní historik a theolog dovede zřetelně se
vyslovit o Prozřetelnosti, jež dává proti ostatním faleš
ným naukám křesťanství zdravý a jediný pochopitelný
základ. Pohanství se pohybuje v kruhu, z něhož marně
hledá únik; křesťanství však „másvé východisko i pevný
cíl, jímž je Alfa a_Omega.
PELIKAN ADOLF S. J.: O původu mravního svědo—
mí. Edice Akord, Brno, str. 120, 15 K. Vedle loni vyda
ného t-heologickéhorozboru svědomí v díle dr. Inn. Můl
lera O. P. (Dominikánská Edice Krystal) má práce P.
svou oprávněnost svým vědomě apologeti-ckým rázem
a kritickým zhodnocením všech názorů v úseku o pů
vodu svědomí ve filosofiích netomis—tických.Autor právě
5 tohoto stanoviska apologety .bere svědomí ve smyslu
jaksi lidovém, za vědomí mravních zásad i za aplikaci
jich. (Zdá se, že pravdu mají přece jen ti, kteří'výraz
synderesis odvozují od stoického odbor-ného výrazu sy—

neidesis, spoluvědění, který jim znamenal ovládání
hmoty duchem.) Svému účelu vyhovuje práce P. velmi
dobře. Citace u sv. Tomáše jedna je nesprávná (I. 2.
91, c.), druhá je vedlejší místo; hlavní místa jsou: I. 79,
12. 13 a I, 2, 1-9,5. 6. Třeba však práci P. doporučiti

právě pro její kritickou část, kde jsou odborně zhodno
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ceny názory velmi propagované proti názoru katolické

mu. —es—
RUDLOFF LEO O. S. B.: Malá Věrouka. pro laiky.

Praha, Vyšehrad, 1941, cena 39 K. Tento překlad dílka
německého theologa má za účel dáti do rukou širší ve
řejnosti dogmatiku V malém vydání, která však podává
všechno, co má věděti vzdělaný člověk a křesťan o svém
náboženství. Věrouka postupuje podle tradičního rozdě
leni a pojednává o náboženství, o víře, o Bohu jednom
ve třech osobách, o svátostech .a o posledních věcech
člověka-. V dodatku jsou přidány důkazy o jsoucnosti
Boží, o církevním roku, o stvoření, poznámky k ději—
nám dogmat a přehled církevních sněmů. Kniha vyniká
jasností a přesnosti a pojednává o předmětu svěže &za—
jímavě.
_ TSCHIPKE THEOFLL: O. P.: Die Menschheit Christi
als Heilsorgan der Gottheit. Herder, Freiburg, 1941,str.
198,5.20RM.Ústředním bodem celé studie je nauka sva

tého Tomáše Akvinského. První část je jakýmsi přehle
dem vývoje nauky o Kristově lidství před svatým To—
mášem. Nejprve uvádí doklady z Písma, kde církevní
Otcové viděli vyjádření vnitřního spolupůsobení lidské
ho a božského v Ježíši Kristu, potom probírá latinské
a především řecké církevní Otce, ukazuje na vliv no
voplatonských spisů (zejména uvádí Pseudodiony-sia),
zastavuje .se v souvislosti s tím u boje proti různým
bludům, jako monoenergismu, monofysitismu .a j., a
přes zjištění, že velcí scholastikové před svatým Tomá
šem se nijak zvlášť .tímto problémem neobírali, dochází
k sv. Tomáši. Teprve Tomáš, jak dovozuje autor v d'I'Ulhé
části, začlenil nauku řeckých Otců do systému západní
theologie, zhodnocuje s úžasným “spekulativním nadá—
ním jejich theologické prameny. Kniha Tschipkova je
velkou studií, která může v budoucnosti působiti vel-mi
podnětně.
WEIGER: Maria die Mutter des Glaubens. Werkbund
Verlag - Die Burg, 1941, str. 196. M-ariologie, jaká má
býti. Maria Panna zasazena do celého věroučného rám—

ce křesťanské nauky, zároveň s morálními a asketický
mi závěry. Kniha vyrostla z praxe. Jejím autorem je
praktický duchovní správce. Při tom ale kniha obsahu
je krásné pasáže hlubokých mystických kontemplací a
dobrých theologických spekulací. Neocenitelná kniha
pro duchovní četbu i pro kněze pro měsíc květen a pro
všechna mariánská kázání a konference o svaté Panně.
S. B.
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Z RÚZNYCH POLI

BARTOŠ JAN: Bělčický kluk. Vyšehrad, Praha, 1941,
str. 175, 38 K. H. vyd. Příběhy venkovského chlapce
z nedávných dob, jejichž způsob života dnes se znovu

vrací na venkov. Je to neocenitelné zdravá četba pro
všechny „kluky“.
BERNATZIK: Duchové žlutých listů. Orbis, Praha,
1941, str. 220, 50 K. Skutečně zajímavé poslání jeden

apůlletého pobytu mezi exotickým lidem Zadní Indie.
Snad právě proto, že si kniha nečiní nároků literárních,
je její četba jak zábavná, tak poučná. Poznáme tu pri
mitivní způsob života a primitivní kulturu, ale také
kultury vyspělé, poznáme v údiv uvádějící mravy a
způsob života, a zároveň romantičnost cesty manželů
cestovatelů a jejich odvahu a vytrvalost _ nakonec pře
ce jen odměněnou - na cestě za Phi Tong Luangy. Sku
tečně poučné a zábavné čtení.
HEIDRICH DR. 0.: Kniha o Norsku. Ceská Grafická
Unie, Pra-ha, 1941, str. 208, 29 K. Kniha psaná Cechem

pro české čtenáře s velikou láskou ke krásné zemi, do
které se znova s touhou vracel. Není to suchý cestopis,
nýbrž jakoby kulturně historické líčení, konané na mís
tě samém, za názorného živého doprovodu krajů, osob,
měst, venkova a Věcí,které tvoří v nich to, čemu autor
říká „Norsko, země obdařená skoro neuvěřitelným bo
hatstvím přírodních krás, hraničících místy na fantas
tičnost.“ Kniha opravdu občerstvující. —es—
JIRKOVSKÝ: Německy v obrazech. Kropáč & Ku
charský, Praha, 1941, str. 352, 39 K. Mezi záplavou
učebnic cizích jazyků zaujímá nesporně "tato význačné
místo svým způsobem podání. Neznáme podobné české
učebnice. Je ovšem určena pro začátečníky. Její obra—
zová metoda svou názorností musí předstihnout všechno
sl-ovíčkaření,jež má vrátký základ. Dílo Jirkovského a
Brožovského je ovšem stavěno na širší základně, je to
samostatná škola němčiny, proto ji také vítají především
učitelé. Od ní je nutno odlišit drobné učebnice němčiny,
určené pro jednotlivé obo-ry,jako je Praktická němčina
pro holiče, pro elektrikáře a pod., které vydává jed
notlivě podle řemesel Domácí učení v Praze po 6 K.
ZDENĚK KALISTA: Ceské baroko. Evropský lite
rární klub, Praha, 1941, str. 352. Kalis—tůvsoubor textů
barokní doby české liší se od ostatních podobných sou
borů a studií o českém baroku z poslední doby tím, že
pohrdá apologetickým nátěrem, k němuž téma českého
baroku v dnešní době značně svádělo. Kalista tu stojí

jako historik na vlastních nohách a na vlastní nohy tu
staví také český dějepis minulé doby, jež byla ochotna
bráti vše realisticky, jenom ne sebe samu, což bylo její
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chybou nejpřednější. V úvodní celkové studii, chápající
baroko jako určitý úsek doby, vystopuje základní histo
rické prvky barokní od samého století patnáctého po
zvolným jeho vykrystalisováním k vyvrcholení v zá
vratné touze a snaze přiblížiti se Bohu co nejvíce skrze
tento viditelný a hmatatelný svět, přiblížit s'i Boha do
tohoto světa hmoty, lidí a přírody, a přes toto vyvrcho
lení kolem zlomu 17. a 18. století až zase k jeho opadu,
zachycuje především svět měšťanský a vyšší. V souboru
textů však podává ucelený obraz tohoto údobí české
minulosti. Seznámíme se tu s uměleckými výtvory, je—
jichž autory byli zástupci nejrůznějších tříd, od prosté
ho. anonyma selského synka po světového učence J. A.
Komenského. Projdeme-li pak celým dílem Kalistovým,
nabudeme jistoty, že si dovedeme utvořiti věcný a spo
lehlivý obraz o době českého baroka, jejíž význam byl
dlouho právě tak nedoceňován, jako přeháněn. Právě
svou střízlivos—tíse dílo Kalistovo vymyká oběma těmto

extrémům a proto v nás vzbuzuje pocit vděčnosti za ně.
KOLATOROVA L.: Třicet dnů v náruči Boží? 2. Vyd.
Knihkup. Kalich, Praha 11., Jungmannova. Str. 128, 'ce
na 6 K. Duchovní četba .pro příslušníky církve česko
bratrské; jsou tu sestaveny výroky sv. Písma, příklady
a citové aplikace, při nichž ani nechybí několik výpadů
na víru katolickou. —es—
LOMSKÝ JOSEF: O střední školu. Odbor profesorů
středních škol, Praha II., Jungmannova 11. Odsuzující
poznámky ke knize prof. dr. Josefa Macka „Školské
kapitoly“. Kdo sledoval polemiky prof. dr. Macka &
odpůrců, nalezne tu jakési závěrečné slovo-,velmi bystře
p-ověděné. —es—

MELNIKOVA-PAPOUŠKOVA: Putování za lidovým

uměním. Čin, Praha, 1941, str 3-94, 200, 230 K. Velká,

pestrá mosaika dojmů a poznatků z cesty pozorného,
vnímavého a svou věc ovládajícího poutníka za lidovým
uměním. Lido-vé umění zabírá však velí-ké pole život—

ních prostorů a je těžko je žachjntit v úplnosti hned na

poprvé. Ostatně autorka již v úvodní-ch slo-vech se zmi—
ňuje o tom, co jsme pozorovali na poslední výstavě
lidového umění v Olomouci (nebo konečně i v Brně),

že totiž některé obory lidového umění jsou v postraní
všeobecného i odborného zájmu; na zmíněné výstavě
totiž byly vyzdviženy neúměrně krojové vyšívky, nebo
keramika a j. na úkor řezbářství, jež bylo sice zastou
peno četnými a jis-tě nikoliv méněcennými exponáty,
avšak nikoliv dosta-tečně popsáno, čímž z celkového
rámce zájmu návštěvníků vypadlo. A tak dílo Melni

kové—Pvapouškovési neosobuje název úplné příručky
lidového umění, což ovšem nemůže tmu vadit, aby se
nám v něm nedostávalo velkolepé čítanky lidového
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umění, jež je nejen s to ukázat na smysl, původ kořeny
& sou-časný stav lidového umění .a jeho studia, nýbrž
zároveň mocně zapůsobit na nitro čtenáře intimním
kouzlem čistoty prosté myšlenky lidového umělce. Pře
devším nas však naučí jednomu umění _ pokud mu
vůbec lze se naučiti - rozeznat lidové umění a jeho

smysl od ostatních výtvorů lidských rukou a lidského
ducha, především od umění oficiálního monumentální
ho. Autorka tu totiž nezapomíná stá-le zdůrazňovat jeho
přední chamakteristiku, jež spočívá- ne-li výlučně, tedy
především —ve stránce duchové, a nikoliv ve stránce
vnejší, význam konečné vnější formy je podřazen vý"
znamu prvků inspiračních. To je ovšem nesmírně důle—
žitý předpoklad, který může mít velký vliv na posuzo—
vání a názory na lidové umění.
RUBA'TSCHER: Co věří katolík. Brněnská tiskárna,
1941, str. 47, 2.50 K. Opravdu jsme snad neměli dos-ud

takového dílka, ač se nám nyní zdá, když již je máme
před sebou, že bez něho nemůžeme být. Je to takový
kapesní katechismus, zachycující zhuštěně základní
pravdy věroučné, o přikázáníoh, o milosti a svátostech
a o modlitbě. Všechny otázky jsou vzájemně v sebe za
pojeny, takže vytvářejí shrnutý celek, jenž ukazuje
jako střed celého katolictví Ježíše Krista.
SACH JOSEF. Josef Suk. Neubert, Praha, 1911, str.
100, 18 K. Vzpomínková mosaika J. Sacha dobře vysti
huje ve svých kratších úlomcích z příběhů událOstí,
žertovných i vážných, osobnost Sukovu, jak obyčejně
uniká v množství odborných studií: Přibližuje nám je—
ho lidskou tvář.
WEISS JAN: Nosič nábytku. Průboj, Brno, 1941, str.
210, 33 K. Povídky WeisSovy jdou za proniknutím do
neznámých záhybů lidské duše, kde se skrývá rozřešení
myšlenek nejvšednějších, ale také nejnepochopite-lněj
ších. Ale ta cesta za těmito neznámými a vábivými
oblastmi lidského ducha může jít tak jen do určité
meze, k jejímuž překročení nenalezne každý odvahy.
Tou mezí je na př. v Nosiči nábytku smrt. Smrt není
jen usnutí, ztuhnutí těla, jako život není jen kouř dýmu.
cigaretového, který se smrtí rozplyne v nic. Ale tato
cesta za otázkami lidského nepochopitelného nitra vede
spisovatele nejen k lidem nejrůznějších stavů a druhů,
nýbrž i k zvířatům, Ibavěcem. A právě jen ta pout, kon
čící obyčejně v oblasti neskutečná, umožňuje takováto
řešení, někdy až nepochopitelná.

„Svátosti“. Jsou podávány Církvi, ale opět se k ní
vracejí. Podle sv. Tomáše neslouží svátosti pouze osob
nímu posvěceni, nýbrž také připravuji a uzpůsobují člo
věka k bohopoctě. Cili, svátosti nemají pouze osobni
význam. Slouží, či maji sloužiti i celému společenství
Církve. Nesmíš se proto při sv. přijímáni či při které
koli svátosti schouliti pouze do sebe, nýbrž posilniti se
a posvětiti se také pro druhé, pro službu bratřím. Tak
slouží všecky svátosti Katolické akci. Neni myslitelná
účinná Katolická akce bez častého a dobrého sv. přijí
máni. Ale nebude dobré a účinné sv. přijímáni pro Ka
tolickou akci, pro celou Církev, jestliže si neuvědomír'ne
živě, že přijímáme Tělo Páně obětované za všechny a
dávající účast na jednom Zivotě pro všechny. V tomto
smyslu jest účinek Eucharistie utvoření a utužení jed—
noty mystického Těla Kristova. (Cf. Summa III., q. 13.
a. 6. ad 1.)

Z. .Máme silu proti všem útokům zlého vsoběi ve
svém životě, totiž silu Zmrtvýchvs-talého Krista. „Zmr—
tvýchvstánim zvítězil nad hříchem, pro-tože nad smrti,
jeho následkem. Křtem byli jsme zasazení“ celou svou

bytostí do tohoto Zmrtvýchvstání. Proto i do jeho vi
tězné sily. Křesťannemusi podléhati zlému. V síle křest
ní milosti může zvitěziti nad nástrahami hříchu, své
duchovní smrti.
H. L. Zda nepřeháni'me své zdůrazňování společen
ství všeho v Církvi? Podívejte se na svátosti. Všechny
svátosti mají vedle osobních účinků, vedle osobního ur
čeni také poslání kolektivní, společenské. Křtem stává
me se dětmi Božími, ale jsme také přivtěleni do tohoto
společenství povolaných za děti Boží. Svátosti pokání
vracíme se k Bohu, ale jsme také vraceni společenství
života Církve. Svátosti biřmování jsme posilování jako
bojovnic-i,ale právě také zároveň jako ti, které Církev
může oficielně poslat svým jménem, kteří mají bojoVati
pro svaté společenství Církve. Svátost pak svěcení kněž
ství má právě dáti Služebníky tohoto svatého společen
ství. Svátost pak manželství má rozmno-žiti království
Boží. Svátost posledniho pomazání připraviti na šťastný
krok do společenství dětí Božích již ve slávě patřících na
Boha. Vidíte tedy jasně, že se nic nedá v Církvi Boží od
loučiti od společenství bratří. To obcování sva-tých je
velmi důležitou pravdou pro celý “křesťanskýživot.
N. M. Náboženství nesmi ztráceti s_ezřetele skutečný

život. Jinak ztrácí důvěru, když si jeho hlasatelé takhle
počínají. Náboženství se totiž týká celého člověka. Ne
může sice řešiti podrobně sociální, umělecké a vědecké
otázky, ale musí “dávati principy, jak. ony otázky řešiti
tak, aby jejich Vyřešení přispělo k přivedeni člověka

k jeho pravému cíli a k_vyřešení otázky nejůstřednější.
Jakmile začíná toto nějaká společnost hlásající nábo
ženství opomíjeti, jakmile začnou na to zapomíná-ti její
členové„musí přijít na krvavé probuzení, aby se zase
vrátili k životu, aby hleděli v náboženství nejenom kla
něti se Bohu v kultu, nýbrž v celém životě,-a proměniti
celý živo-t v bohopoctu & umožniti všem, aby se jejich
život mohl takovOu bohopoctou stát. Jinak půjde umění,
sociální “řešení a věda širokým obloukem daleko od ná—
boženství a teprve v trpkém bloudění bude zase nale—

zena podstata náboženství, totiž podřízení celého člo
věka a celého jeho života Bohu, nejvyššímu Dobru, &
proto nejvyššímu cíli. Proto pracujte v tomto smyslu
na svém místě!
.
Shromáždění akademické sekce 111. řádu sv. Domi
nika v Brně koná se dne 26. října. 0 půl desáté recito
vaná mše sv. 3 promluvou. Po ní shromáždění III. řádu
5 duchovní promluvou. Vše v kapli sester dominikánek
v Brně, Veveří 27. Zveme mladé inteligenty &studenty,
aby po vzoru Pier Giorgia Frassatiho a inženýra Mat
theye rozmnožili řady těch, kteří chtějí jíti ve stopách
apoštolské svatosti. Podobnou skupinu máme i v Praze,
kde ji vede P. Dr. Dacík a v Olomouci pod vedením P.
provinciála Habáně.

P. Braito sloužív Praze mši sv. pro naší duchovním

dinu dne 5. října 0 8; hodině v kostele dominikánů u sv.
Jiljí na Starém městě. Po mši svaté měsíční promluva
redaktorova.
'
'
Mši s'v. za celou naši duchovní obec slouží redaktor P.
Braito dne 15. října. Spojte se v ten den ve svých mod
litbách a při mši sv. s námi vespolek.
Nový život Sv. Dominika. Posléze se dostává do rukou
našich čtenářů skvělý život sv. Dominika, psaný jeho
bezprostředním žákem bl.. J ordánem Saským. Pel pros—
toty a dokumentární svědecké jistoty zdobí krásné díl—
ko. P. Jakub Deml postaral se o krásnou vně-jšíúpravu.
Ať není ani jednoho hlubináře, který by neměl tuto
knihu. Jste tím povinni řádu, který vás vede poznati
jeho zakladatele. Kniha stojí 12 K. Máme též na skladě
sličné vázané výtisky, které mohou býti velmi vhodnými
dárky.

Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomouci. Za redakci odpovídá
Fr. Macura v Olomouci. Tisknou Lidové závody tiskařokě a naklada—
telské. spol. s r. o. v Olomouci Novinové sazba povolena ředitelstvím
pošt & telegr. v Brně_ 8. m. 1%?omouc
č. 18070—Vl.
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hOVORnA
Vyšší náboženské kursy se prozatím nekonají. J ak—
mile bude možné je kon—ati,sdělíme to ihned v denním

tisku a na kostelních tabulích v Praze a v Brně.
Zimní exercicie pro Hlubinářky hodlá uspořádat re
daktor P. Braito jako obvykle každého roku. V příštím
čísle budeme“snad již'moci sděliti definitivní podrob
nost-i.

.

Naše novinky._Vy_da1yjsme knihu Čaldvu O mši sv-a

té, jež je jedním ze svazků chystané sbírky Liturgické
příručky pro laiky. - Dále doporučujeme vzácnou no
vinku, totiž Zivot sv. Dominika od jeho nejstaršího žá

ka b1. Jordána Saského. Vyšel ve sličné úpravě s dře-_

voryty' mladého nadaného výtvarnikaJiřiho Marka z
Velkého Meziříčí.Dále vyšel také již druhý svazek sou
borného vydání spisů sv. Jana od Kříže Temná noc. Do
poručujeme tuto knihu všem, kdo se zajímají 'o katolic
kou mystiku, protože toto“je kniha nejautoritativnější v
tomtosměru.

_

, _

Nazírání: Přejete si věděti, jaký je roZdíl mezi mod
litbou rozjímavou a nazíravou. Stručně by se to dalo asi
vyjádřit takto: Rozjímavá' modlitba jest dívati se na
namalovanou krajinu, nazírání je jako viděti živou kra
jinu.

__

N. L. Ne, kněze 'a žádného jsem nemínil zasáhnouti
oněmi poznámkami o babách mladých nebo starých,
ochomejtajících se stále kolem kněze k jeho škodě a
k pohoršení bližních. To zase si ty dušičky jen stočily

ránu, která měla dopadnouti na jejich záda. I vtom uká
zaly, jak jsem měl-pravdu, když jsem se toho dotknul.

Ihned začaly lítat jak divé a pohoršovat se nad tím, če—
ho se to P. Braito zase odvážil proti tomu a onomu - je
jich svatému knězi - zatím co měly vyvoditi z mých
článků jediný důsledek: vejít do sebe a odejít od onoho
tančení kolem svého vyvoleného jediného kněze.J á jsem

ZÁSADY
POSVÁTNÁ KONGREGACE
KONCILU
Poučení, jak se mají věřící vybízet k hojné a
zbožné účastí na Obětí mše svaté.
Náš svatý Otec, papež Píus XII., už častokráte
láskyplně vybízel křesťanský líd celého světa,
aby se veřejně í soukromě modlíl za dnešní po
třeby lídské společností,a zvláště za zjednání míru
mezí národy, přípomínaje sí zaslíbení božského
Místra: „Proste, a bude vám dáno, hledejte, a
naleznete, tlucte, a bude vám otevřeno“ (Mat.
VII., 7; Luk. XI., 9).
Rovněž nařídíl za tím účelem týž náš svatý
Otec 27. října 1940 Motu proprio „Norunt profec—
to“ („Zajísté nevědí“), že se mají na celém světě
přínášet eucharístícké Obětí, poněvadž níc nemů
že více „usmířít a uprosít Boží vznešenost než eu
charístícká Obět, pří níž je sám Vykupítel lídské
ho pokolení »na každém místě obětován a podá
ván . . . jako obět čístá<<“.1Neboť je to Boží Obět,

co se koná pří mší svaté, a v níž, jak učí sněm Trí
dentský „je obsažen a nekrvavým způsobem o
bětován týž onen Kris-tus,který sám sebe jednou
krvavým způsobem obětoval na oltáří kříže“ (sez.
XXII., hl. 2.); je to nejen obět chvály a díkůčíně
ní, nýbrž í vpravdě obět smírná jak pro živé, tak
í pro mrtvé.
A proto křesťanští národové níkdy po staletí
neustalí od toho, aby jak pro jejích vlastní potře
by, tak í za věřící - v Kristu zesnulé a dosud ještě
zcela neočíštěné - byla od slunce východu až do
1 Malachiáš I., 11.

'
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západu přinášena tato čistá Obět, a aby jí bývali
často a zbožně účastni.
Všichni však nevědí, že se od tohoto velmi sva
tého zvyku pro ochabující víru a horlivost ve
zbožnosti den ze dne více ustává, a že přemnozí
věřící, znechutivše si božské věci, ani nevědí, jak
je třeba uctívati Obět mše svaté, ani že je třeba
horlivě pečovati, aby byla mše svatá obětována
za jejich potřeby a aby pomáhala zemřelým, jak
se to kOnávalo dříve. Nerozpakují se však často
místo toho obraceti' se k jiným věcem, které ne
jsou tak užitečné.
Proto tato posvátná Kongregace koncilu ze
zvláštního nařízení našeho svatého Otce, papeže
Pia XII., důrazně vybízí všechny biskupy celého
světa, aby oni sami a prostřednictvím duchovních
správců a jiných kněží obojího kléru naléhavě
poučovali věřící křesťany:
1 O povaze a vznešenosti Oběti mše svaté,o je
jích ůčelech a spasitelných účincích pro život svě
ta, a konečně o obřadech a ceremoniích, aby sami
jí byli účastni nejen trpně, nýbrž aby byli s kně
žími, sloužícími mši svatou, jedno duší, srdcem,
vírou a láskou.
2 O závažnosti povinnosti obcovati mši svaté,
k čemuž je povinen, kdokoli je schopen užívati
rozumu, v neděle a jiné zasvěcené svátky (1248.
kánon Kodexu círk.práva), ježto se jedná o hlav
ní vnější a veřejný ukon pocty Bohu povinné,
jímž uznáváme nad sebou svrchovanou moc Boha
Stvořitele, Vykupitele a Zachovatele.
3 O prosebné a smírné moci Oběti mše svaté,
k jejíž časté, ba i každodenní účasti jsou věřící,
je-li jim to možné, vábení, když tuto Obět dobře
pochopí a poznají, aby Bohu děkovali, aby ob
drželi milosti aaby odčinili jak hříchy své vlastní,
tak i těch, kteří zemřeli, pamětlivi napomenutí
svatého Augustina: „O-dvažuji se říci, že Bůh, po
něvadž je všemohoucí, nemohl dáti více; poně
vadž je nejmoudřejší, nevěděl co dáti více; poně
5.46

vadž je nejbohatší, neměl co dáti více“ (pojedná
ní 84. na Jana).
4“O nejprospěšnější účasti na nebeské hostině,
kdykoli obcují mši svaté, čím úžeji se přimknou
ke Kristu, jak je to v Dekretu této posvátné Kon
gregace ze dne 20. prosince 1905 De quotidiana
Ss. Eucharistiae sumptione (O každodenním při
jímání nejsv. Eucharistie) a podle vůle téhož Tri
dentského sněmu: „Svatý sněm by si sice přál,
aby při každé mši svaté věřící jí účastní obcovali
jí nejenom duchovním způsobem, nýbrž aby jí
obcovali i svátostným přijetím Eucharistie, z če
hož by jim plynul bohatší užitek této nejsvětější
Oběti“ (sezení XXII., hl. 6.) podle oněch slov sa
mého Krista: „Já jsem chléb živý, jenžs nebe se
stoupil. Bude-li kdo jisti z chleba toho, živ bude
na věky. Kdo jí mne, i on živ bude skrze mne“
(Jan, hl. VI.).
5 Očlánku víry oObcování svatých, jehož ůčin
ností se Obět mše svaté velmi bohatě obětuje ne
jen za zemřelé věřící, kteří očistným ohněm od
pykávají své lidské poklesky, nýbrž i za lidi, kteří
ještě žijí a potřebují dojíti Božího milosrdenství
a dosáhnouti jeho pomocí.
Ať tedy místní biskupové a ostatní duchovní
správcové tím ochotněji uskutečňují tyto před
pisy a at' častěji vyzývají věřící, aby uspořádali
svůj život podle Kristových přikázání, a aby se ve
svém způsobu života vyhýbali všemu tomu, co se
zejména méně sluší na křesťanskouvíru a mravy.
Proto ať nepřestávají zavrhovati nemírné výdaje,
jež věřící, zlákaní, marnosti, někdy v životě za

různých okolností vynakládají, aopomíjejí při
tom někdy onu Obět mše svaté, která je ze všech
proseb a milostí vrchovatou měrou nejmocnější
podpora a nevyčerpatelný poklad Božího bohat
ství.
A aby toho všeho konečně duchovní správcové
dosáhli, ať si vyhledají pomoc bratrstev nebo dru
žin nejsv. Svátosti, které jsou 'ustanoveny v každé
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farností, podle předpisu kánonu 711 5 2 Kodexu
círk. práva, hlavně proto, aby byly všem věřícím
za příklad a ku pomocí při vzdávání a posilování
úcty k Eucharístíí.
Poslechne-lí, s Boží pomocí, křesťanský líd s ra
dostnou myslí těchto pobídek biskupů a duchov
ních sp'rávců, stane se eucha'rístícká Obět, nad
níž nemůže být Bohu níc více ke ctí a nic příjem-.
nějšího, opravdu zdrojem žívota a svatosti ke spá—
se celého světa.
Dáno v Římě dne 14., měsíce července r. 1941.

F. kard. MARMAGGI, prefekt.
I. Bruno, tajemník.

PÝCHA, POČÁTEK VŠECH HŘÍCHÚ
(Granátové jablko, kn. II., část 1., kap. V.)

Nejdříve tedy o pýše, která je královnou všech
neřestí. Pýcha, jak praví Augustin, je nezřízená
touha po povýšení. Neboť, jak praví jinde zas-e
Augustin, pýcha závidí všem vyšším, protože jim
není rovna; nižším, aby jí nebyli rovni; stejným,
poněvadž jsou jí rovni. Proto pýcha ducha je
hřích, v němž někdo nechce vedle sebe strpět
vyšší-honebo rovného. Říká se pak o pýše, že je
začátkem všeho hříchu, z trojího důvodu:
Předně pro příčin-u,která je v každém hříchu.
A v každém hříchu jest obsaženo pohrdnutí Bo
hem, což je tedy jaksi příčinou hříchu. To po
hrdnutí Bohem jest odvrácení od Stvořitele, kte
ré je v každém hříchu, kde se dává dobru pomí—
jej ícímu přednost před nepomíj e-jícím.A jako bez
lásky ostatní ctnosti nejsou nic, tak také bez pý
chy jiné hříchy nejsou nic. Odstraň pýchu a bu
deš mít milos-t,protože Bůh je proti pyšným; po
korným však dává milost.
Za druhé proto, že byla počátkem hříchu. Ne—
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boť tímto druhem hříchu se provinil ďábel v nebi
a první člověk v ráji.
Za třetí proto, že se z ní rodí ji-né hříchy, jak
již bylo řečeno.Musíme si však uvědomit, že pý
cha je čtverá: podle srdce, podle úst, podle koná
ní a podle oděvu. O tom praví blažený Bernard,
uvá-děje některé léky: „Jest pýcha srdce, pýcha
úst, pýcha konání a pýcha oděvu. Pýcha srdce.je,
když člověk je si sám ve vlastních očích velký.
Proti takové pýše se moudrý modlí: Vychloubá—ní
vlastních očí kéž's mi nedal, Pane. Pýcha úst ne
bo jazyka, kte-ré se říká též vychloub-ačnost, je,
když člověk o sobě hodně netoliko si myslí, nýbrž
ímluví. Proto.žalm: „V záhubu přivádí Hospodin
veškerý ret lstivý a jazyk vychloubačnýf“ Pýcha
konání je zase, když nějaký člověkpodniká pyšné
věci, aby se zdál velkým. O tomto hříchu zase
žal-m: „Nebude by-dleti v domě mém, kdo jedná
pyšně“ Pýcha oděvu je, když se člověk odívá do
drahých šatů, aby vypadal vznešeně. K tomu pra
ví apoštol: Non in vesta precio-sa . . .

Jest však patero věcí, které dal Bůh rozumné
duši na vyléčení tak zhoubné nemoci, totiž místo,
tělo, pokušení ďáblovo,'vele'bení Krista a obco
vání s ním. Místo, které je vyhnanstvím, tělo,
které je obtížné, pokušení, které nedá pokoje, ve
lebení Krista, které buduje, a obcování s ním,
které zdokonaluje. Těmito jakoby pěti smysly
působí Bůh na pokoru v duši. Jako totiž je duše
životem těla, tak Bůh je živote-mduše. A jak tě
lo, které neožívá pěti smysly, jest mrtvé, tak jest
také mrtvá uduše,která se takto Pánu nepoddává.
To Bernard. A poněvadž životem pro duši jest
Bůh a bez milosti a dobrých darů nemůže žít,
musíme se hodně vyhýb-at pýše a odmítati ji, pro
tože ona to je, co zbavuje člověka milosti „Božía
překáží a ničí výsledek dobrého díla. O prvním
praví blažený Bernard takto: Pýcha jest nalezena
ve mně a odklonil se Pán v hněvu od služebníka
svého. Tedy důkazem pýchy je zbavení milosti.
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Někdy se ale ztrácí milost ne pro pýchu, která už
je, nýbrž pro budou-cí.Pyšnému oku pravda není
zjevována, čistému pak je zjevena. Tam totiž na
lezne klid pokojný a prostý člověk, kde lstivý a
pyšný jest tísněn. Remigius o tom praví: „Spra—
vedlivý soud Boží všechnu milost daru Božího
odnímá tomu, kdo je zachvácen mravy neblahé
pýchy a nadutosti.“ Že však skutek dobrý a.
ctnostný je pro hřích povýšenosti a pýchy nedo—
konalý a neužitečný, to dokazuje Bernard slovy:
„Povýšené srdce tvrdé jest a bezbožné, neznalé
lítosti, suché a bez vší rosy duchovní milosti.“ Pý—
še je nutno se vyhýbati více než všem jiným
hříchům. Kdo totiž chápe velký skutek, ten ve
SVépokoře pozná i skutek prázdný. Pýcha totiž
není slučitelná s pokorou nebo trpělivosti. O tom
praví Damascenus: „Žádná ctnost nebo žádné
jednání by se nemohlo zaskvíti krásou, jestliže
by v něm byla rozeznána třeba sebemenší jiskřič
ka pýchy.“
Je tedy třeba býti na stráži proti hříchu pýchy,
protože napadá každý stav lidí a v každém posta—
vení, hříšníky, nedávno obrácené i spravedlivé.
O tom podle Hugona. O nitru duše mluví takto:
„Pýcha to je, která úplně vládne hříšníky. Ne—
dávno obrácené sužuje a volá je zpět. Spravedlivé
pak pokouší a svá-dí“ U lidí světských je vidi-tel—
ná, je ji poznat u konvršů, někdy je skryt-a i u ře—

holníků. Strojí úklady lidem světským, aby je
mohla přistihnout při špatném skutku. Řeholní—
kům však klade nástrahy v chvále a slávě li-d—
ské. Někteří totiž ve svém vychloubačném srd—
ci .se dívají na jiné svrchu ve svých pyšných

myšlenkách. A i když někdy projevují druhým
navenek úctu, v skrytosti srdce přece jen se nad
ně vynášejí. A je-li v nich něco dobrého, byť sebe
méně, zapomíná okamžitě jejich mysl na zlo.,kte—

ré dříve vykonali, a veškerou pozornost mají
upjatu na jediné malinké vykonané dobro a po—
kládají se pro ně jakoby za svaté. Ale mnohá zla,
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ve kterých jsou, nepoznávají. O takových mluví
blažený Řehoř -(XLIV). Všichni nespravedliví
uchvácení v mysli strachem, na všechny, na koho
se dívají, pohlížejí svrchu podle pýchy, a i když
se jím někdy navenek klanějí, přece v skrytosti
srdce svého, kde podle vlastního hodnocení jsou
velkými, svůj živo-ta zásluhy kladou před ostatní,
protože v pyšném smýšlení svého srdce se umíst
nili do jakési vysoké tvrze. O ních dobře je však
řečenoskrze proroka: „Běda vám, kteří ve vlast
ních očích jste si moudří“ Také Pavel praví:
„Nechtějte být moudří u sebe samých.“ Proto se
praví Saul-ovi: „Zdaž jsem tě neučinil hlavou
kmenů Izraelských, protože jsi byl maličký v o
čích svýchP“
Malým totiž ve vlastních očích je ten, kdo ve
vla-stní'mysli sebe pokládá za nerovného vůči ci
zím zásluhám. Neboť sebe spatřuje vznešeným
každý,- kd-o se povýšeným smýšlením vytahuje
nad cizí zásluhy. Když však Boží milost po za
vržení Saula zachovala Davida k řízení věcí krá

lovství, přece když jej protivník pronásledoval,
pokornou myslí se poddával tomu, před nimž mu
božský úradek-jak jej dřív seznal-dal přednost.
Tomu dával před sebou přednost ve své pokoře,
proti němuž se seznal nesrovnatelně lepším pro
milost vyvolení.

*

'

Ať se tedy naučí, jak se musejí pokořovat před
bližními, poněvadž dosud nevědí, zač jsou u Bo
ha. Tak i vyvolení ať se poníží před těmi, nad
něž podle vlastního vnitřního přesvědčení vyni

kají. To však má být vlastní všemvyvoleným a
vždy, že o sobě smýšlejí vždycky méně, než jsou.
Proto také skrze Davida je zase řečeno: Nesmýš—
lel-li jsem pokorně etc. A učitel národů napomí
naje své učedníky praví: Pokládejte se navzájem
za lepší. Neboť nespravedlivý pokládá každého,
o němž přemýšlí, za horšího, než je sám. Na dru
hé straně zase spravedlivý se snaží, aby pokládal
každého bližního za lepšího, a nikoliv, zatím co
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jeden se vůči druhým ponižuje, aby druhý byl
pyšný. Oběma stranám udalpoučení slovy: Mezi
sebou .se pokládejte navzájem za lepší, jako
V mysli své i já dávám přednost tam tomu před
sebou a on zase mně. A když na obou stranách se
bude srdce pok-ořovat, nedojde nikdo újmy na
cti, které dosáhl.
Ale špatní lidé odmítají poznat nebo zachová
vati tento způsob pokory, protože ikdyž se někdy
zdají hodně pokorní, odmítají zachovat si uvnitř
sílu té pokory. Pak se jim často stává, že když vy

konají nějaký sebemenší dobrý skutek, odvracejí
svou pozornost od všech ostatních hříchů a V pl
ném rozsahu ji věnují tomuto skutku, který po
važují za nej dokonalejší &podle něho sebe pova
žují již jako za svaté, zapomínajíce na všecky
hříchy, kterých se dopustili a myslíce jen na ten
jediný dobrý skutek, který snad ani nemohli vy
konat dokonale, jak tomu bývá u dokonalých; ti,
i když se 'skví velkou slávou ctností, trápí se- a
trýzní pro každý poklesek, třeba sebemenší, po
něvadž se domnívají, že tak jsou jaksi zeslabová
ni. Ale v těch ctnostech, v kterých neobyčejně
vynikají, se vůbec nevynášejí, a zatím co se bojí
slabosti i v tom, kde jso-u silní, zachovávají po—

koru. Špatní tedy často pro to jediné nepatrné
dobro špatně nazírají; mnoho těžkých hříchů,
v nichž jsou, vůbec nepoznávají. A vyvolení zase
často pro tento jediný - třeba velmi malý - po
klesek se obávají, že jsou jim oslabování. Podiv
ným řízením se tak stává, že neztrácejí ony velké
dary, k nimž jsou povznesení. A tak Spravedlivá
a skrytá míra zkoušky způsobuje, že spravedli
vým i zlo pomáhá, oněm i dobro přitěžuje. Zatím
co tito k dokonání dobra využívají i lehčích po
klesků, oni k zvětšení zla i sebemenších dobrých
skutků. Proto ti první s tím větší dokonalostí
prospívají v dobrém, čím více jsou p-okoušeni,
druzí však"klesají do většího zla, čím více se vy—
chloubají dobr-em. A tak špatně užívá dobra bez—
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božný, a dobře užívá zlého poctivý, jako se často
stává, že někdo si přivodí ze zdravého jídla ne
moc a horečku, když se nají nezřízeně, jiný je
dem správně užitým v léku přemůže obtížnou
nemoc. Jeden tedy umírá, poněvadž nechtěl užít
správně zdravého pokrmfu,jenž jiným dobře slou
ží k životu, druhý však, poněvadž použil jedu
obezřetně, prospěšné žil z toho, z čeho jiní zá
keřně umírají.
*

„Granátové jablko“ je starý latinský spis, kte
rý „složil kterýsi důstojný opat cisterciáckého
kláštera na Zbraslavi v Čechách.“ Tento spis není
obecněji znám, ačkoliv je to Významný mystický
spis, vzniklý na české půdě v době vrcholné go
tiky. Zachovalo se ho jenom několik málo výtis
ků. Jeden z nich je v majetku olomoucké Studij
ní knihovny, jejíž laskavostí nám bylo umožněno
blíže se jím zabývati.
Již po vnější stránce udivuje dílo svou roz
sáhlosti, obsahujíc na sedm .set stran velkého
formátu &hustého tisku. Obsah-ovástránka však
naprosto nezůstává za vnější for-mou. Jméno
autora není v díle uveden-o. Ale již na začátku
2 citované věty je vyjádřeno, že tu nejde tak
o vlastní spisování, jako o sestavení moudrosti
minulých dob, tedy hlavně o slova Otců, která tu
jsou sestavena v obsáhlou praktickou příručku
pro duchovní život. Pro tuto domněnku mluví
mnoho věcí a na některých místech se zdá, jako
by to říkal autor sám. Stavba díla je totiž záměr
ně dialog, a to z důvodu, který je uveden v úvo
dě: „. .. poněvadž hlasitá rozmluva působí po—

vzbudivěji na zatvrzelá srdce, než prosté čtení,
rozhodl jsem se pro způsob rozmluvy . . .“ Je to
zde ovšem jenom vnější forma dialogu, který se
r-ozml—uvou
v dnešním slova smyslu naprosto nedá
nazvat. „Rozmlouvá“ tu „duchovní syn s duc-hov
ním Otcem.“ Moudro-sta obsah celého díla je ulo
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žena V slovech Otcových, zatím co slovům syno—

vým se dostává místa jenom poskrovnu, neboť
on tu má úlohu jakoby pořadatelskou, nebo chee—
me—litechnickou. Jeho slovy se čtenář dovídá,
o čem bude Vpříští kapitole pojednáno nebo jeho
slova také shrnují obsah kapitoly předešlé.
'
Při tom však je tato forma důsledně a s důklad
ností zachovávána, jako vůbec je celek velmi dů—
myslně a důkladně sestaven. Důkladnost auto-ro—
va se počíná v samém nadpisu díla a končí na sa—
mém kon-ci, jímž se vrací k prvotním slovům.
Granátovým jablkem nenazývá dílo jen pro krá
su slova Malogranatum; jdetu o obdobu, která
je vystopována do krajní možnosti. „Jako graná—
tové jablko má pod oblou slupkou spoustu zme—
ček, tak tato kniha v podobě příručky obsahuje
množství naučení a myšlenek rozličných učen—
ců.“ Ale podobnost je uváděna i v podrobnostech,
v celé konstruk-ci díla: je totiž rozděleno na oddí
ly podle přihrádek, které jsou v granátové-m ja
blku, v nichž jsou uložena jednotlivá zrnka, nebo
zase jednotlivé jiné vlastnosti díla jsou apliková—
ny na vlastnosti granátového jablka.
Je rozvrženo do devíti oddílů, které tvoří do—
hromady tři knihy. “První z nich je o stav-u počá
tečním, tedy knihou začátečníků, druhá o stavu
dokonávajícím,tedy pokročilých,třetí knihou do
konalých. Jsou to tři hlavní stupně v duchovním
životě; nikdo, kdo nepatří do některého z nich,
nemůže vejít do království nebe-ského.První tři
oddíly probírají obrácení od hříchu, o lítosti a
zad-ostučinění,druhé tři o dalším pokroku, který
učiní obrácený, to jest o ještě větším očištění a
odvrácení od hříchu, a jsou zároveň jakýmsi úvo
dem k naučení o ctnostech, poslední tři oddíly
pojednávají v jakémsi vyvrcholení o čistotě srd
ce, o lásce Boží a k bližním. Mohlo by se tedy
zdáti, že nej důležitější a nejzajímavější by mohla ,
či měla být třetí kniha, pojednávající o dok-ona
lých. Avšak jednotlivé knihy a oddíly jsou rozdě—
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leny .dovelkého množství kapitol, které jsou dosti
obsáhlé a které obsahují mnoho a mnoho krás
ných slov a myšlenek. Jen namátkou jsme vy
brali ukázku z druhé knihy, pojednání o pýše ja
ko o hlavním hříchu, z něhož pocházejí všechny
ostatní. I'kdyžsnad V této části nejsou patrny
všechny vlastnosti díla, přece je jenom vidět, oč
jde a jaký bude ráz díla v celku.
Zdeněk Kašička.
P. Silv. M.Braito O.P.:

DRUHÉ OBRÁCENÍ
(Kurs duchovního života; pro začátečníky 9.)

Již jsou dále v duchovním životě tito křesťané,
aspoň se bojí vážně a opravdově každého těžkého
hříchu. Ale jinak se dávají vésti skoro Výlučně
tím, čemu říkají zdravý rozum, zdravý přirozený
smysl. Vyplní každé přání své přirozenosti, zapo
mínajíce, že lidská přirozenost jest pokažená a že
není možné ji ve všem vyhověti a že jsouc poka
žena musí býti držena na uzdě ve věcech dovole
ných, aby pak bylo snadnější ji .ovládnouti ve vě
cech nedovolených, které dovedou lákati prudce
a vytrvale, vábiti lichotivě a vemlouvat se pod
rouškou rozumnosti.

_

, Tito lidé vyplní každé přání a všechny choutky
svý-ch smyslů. Modli se, ale aby se nezdáli Vý
střední, konají své povinnosti, ale aby je vy
konali. Neumějí posvětiti svou celodenní práci
v bohopoctu 'a ani se o to hrubě nestarají. Jest to
zpoh-odlnění,zburž-ou-stevněníjejich vnitřního ži
vota. Tak se odkrvuje, ochuzuje jemnocit svědo
mí. Člověk si zvyká na povrchnost a prostřednost
a boji se zápasu i tehdy,'k-dyž jenom jím je zaru—
čeno vítězství a rozhodnutí se duše pro Boha.
Tito lidé oceňují ještě přenesmírně lidskéuzná
ní, prvá místa, čest, přízeň lidí. Tím je má nepři
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tel duší Vrukou. Ví, jak na ně. Pak sis nimi hraje
jako .sloutkami. Aby neztratili nic z toho, nač si
zvykli, neváhají intrikovat, neváhají získávat si
lidi, ucházet se o přízeň, počítat, to-čiti si své zá—

jmy a záležitostí. Pak ale je pomalu tak-ovýčlověk
ochoten obětovat i věci vážnější i svou celou hor
livost, i lásku k bližnímu i poslušnost. Pak již těž
ko dovede všechno dát a obětovat pro lásku Boží.
To, že člověk hledá sebe, .myslí na sebe, jitří a
živí jeho pýchu-. Jeho pýcha oslabuje sílu nésti
kříže a trpěti z pouhé neviděné lásky k Bohu. Pý
cha rozmnožuje také nespokojenost. Hledá mož
nosti vyniknouti, ukázati se, míti úspěch. Později
pak za každou cenu. I za cenu neposlušnosti, ne—
lásky, i za cenu vědomého odmítání hlasu Boží
ho. Takový člověk pak sml-ouvá s křesťanstvím,
smlouva s přísnými Božími požadavky. Touží se
dostat do středu, být postaven na svícen, míti
možnost ukázati své schopnosti. Věří, že bez něho
a bez jeho práce je Církev i milý Pán velmí ochu
zen.
Tak se připíná na lidi mající vliv. Nerad slouží
chudým a ubohým. Nerad vykonává práce nevi
děné, nedoceněné. To pro něho přece není. Vy
myslí si dobrý a nejlepší úmysl a tím dobrým ú—
myslem zakryje to, že učinil sebe středem svého
celého života i života zdánlivě duchovníhoa apoš—
tolského. Říkají dokonce, že kon-aji všechno je
nom pro Boha, jenomže konají všechno pro něho
tak, jak se jim to líbí, jak je to uspokojuje, jak
jejich ješitnoSt to povznáší a odměňuje.
A při tom ovoce je uvnitř. Neznamená praco
vat pro Boha, jestli někdo s reklamou a hlormozem
shromáždí si četné 'posluchačstvo, jestliže se lidé
pro jeho vypočítané vedení tísní kolem jeho zpo
vědnice, jestli lidé pro jeho naučenou laskavost
hlavně k cizím, vyváženou neláskou a tvrdostí
k vlastním a domácím, jestli lidé jsou okouzlení
v zástupech touto dobrotou, která krájí úsměvy
a sladká slova jako třenou bábovku.
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Užitek a skutečné ovoce jest prostě úměrné
s tím, jak se kdo od-d-alvelkodušně a šlechetně
Bohu. Jinak možno snad mluviti -oúspěchu, ale
ne o ovo-ci.Tak tráví někteří lidé celý živ-ot,nebo
dlouhý živ-ot, .aniž z toho většina patří Bohu.
Při tom se domnívají, že jsou duchovní a nábožní.
Nejsou nábožní a nejsou zbožní, protože zbožnost
znamená pohotovost, odevzdat secelý službě Boží.
A tady člověk neo-devzdávánic službě Boží,nýbrž
i služby Boží zneužívá pro své soukromé účely,
pro svou ješitnost, pro ukoj ení své ctižádostivosti,
pro vyhovění své porušené s-obecké'přirozenosti.

Výsledek je ten, že si člověk vyhrazuje mnoho
tužeb, ukoj ení jich .asmyslů, mnoho náklonností,
mnoho Bohem nenaplněných schopností, prostě
mnoho a mnoho věcí, které neotevřeme Bohu,
které nenecháme Boha sebou naplniti. Tak bojuje
řadu let pr—oti
Bohu, proti jeho milosti, proti jeho
svatým vnuknutím. Pos-léze nás tyto drobnosti,
jako jemná ale pevná vlákna drží tak, že je nedo
vedeme přetrh-nouti.
Je nutné rázně ukončiti tuto hru na duchovní
život, přetrhnouti pouta a odh-odlatise k prvému
kroku naprosté velkodušnosti vůči Bohu a jeho
svaté vůli.
Za řadu let, která jsme žili jako začátečníci,
nastřádalo se tolik návyků, tolik drobný-ch návy—
ků proti úplné oddanosti Boží vůli! Namlouvali
jsme si totiž stále, že jsme začátečníci. Na tento
účet jsme připisovali všechny své nevě-rnosti,své
zbabělosti, své nerozdv-ojnosti. Navykli jsme si
na tento stav začátečníků. Smířili jsme se s tím,
že jako začátečníci musíme stále-chybovati, žene
můžeme býti dokonalí,že stále pokulháváme. Tak
narostla hora našich návyků “anedokonalostí. Pro
to je třeba opět jednou probrati svůj celý dosa
vadní tak zvaný začátečnický život, vzdáti se vše
ho, co nás zdržuje, p-ohlédnouti ve tvář své nes-ta
tečn-ostismlouv-avé s těžkostmi snapr-ostou láskou
Boží.
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Který je první krok ve skutečném obrácení
k Bohu, když si po tomto zrcadle musíme říci, že
by již byl věru svrchovaný čas, abych-omprocitli
a obrátili sewcelouduší k Bohu? Jest to pevná a
rozhodná vůle odstraniti všechny překážky k při
blížení se k Bohu. Odstraniti vše, co nám překáží,
abychom nedleli stále V přítomností Boží, aby
chom se neotevřeli ianedali docela Bohu. Rozhod
nout se, že nechceme nic Bohu odepříti z toho,
co poznáme, že od nás chce, aby si nás přitáhl blí
že k sobě.
Protože málo lidí je tak velkodušných, proto
tak málo lidí pokračuje Vduchovním životě, pro
to tak málo lidí postupuje v dokonalosti. Ale bez
tohoto nového rozhodnutí, bez tohoto nového ob
rácení nedostaneme se rozhodně ani o krok dále
a blíže k Bohu.
Vím, že to znamená boj se sebeláskou, ale bez
tohoto boje není dokonalosti, není pokroku na tě
to cestě. To znamená druhé obrácení, d—okonati
své
odevzdání lásce a službě vůle Boží. Abys nežil
více ty, aby nežila tvá sebeláska, abys nenásledo
val slepě své porušené přirozenosti, nýbrž, abys
ji pronásledoval všude tam, kde by tě mohla od
dal-ovati od Boha, kde by mohla zaujmouti sebe
menší koutek tvé duše, tvých sil, tvých zálib.
Nedomnívej se, že se tím oslabí tvá činnost,
0 které říkáš, že jí konáš pro Boha, pro duše, z po
slušnosti, zvláště když jsi sí tu poslušnost vyškem—
ral, anebo když při tom posloucháš jenom své zá—
liby. Proto musíš při svém druhém obrácení být
upřímný k sobě a podívati se i na svou práci, na
svou činnost. Co tě při ní vede? Kolik z té lásky
při ní patří Bohu?
Mluvíš .o svém apoštolátě. Ale, pokud z tebe
nebude mluviti Bůh, v tobě dokonale působící,
málo prospějí tvá slova, tvá napomínání, tvé po—
kusy 0 apoštolát. S Bohem by se neměl vůbec ní
kdo k bližnímu přibližovat, koho Bůh sám bydlící
a působící v duši nepudí k bratřím. Ostatně, neboj
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se, že by tě dokonalá láska k Bohu odvedla od čin
nosti. Čím ho budeš horoucněji milovat, tím hor
livěji se vynasnažíš, aby jej i druzí milovali. Roz
díl je jen V tom,že když půjdeš k nim z plnosti
lásky a z plnosti srdce patřícího jen-om Bohu, že
bude mluviti Bůh z tebe a s ním i jeho síla. Proto
obracejí svět ne .hez-cívelební páni, ne příjemní
společníci, ne vtipní řečníci, ne ohleduplní zpo
vědnici, nýbrž a jedině - světci.
Ona činnost je správná, která nás vede těsněji
do Boha, která v nás budí žízeň po něm. To může
být i práce nejvšednější, ale jen se nesmíš jí dát
pohltiti, nýbrž jí dávat nejvyšší smysl a cíl tužby,
poslušnosti k vůli Boží. Tak tě povede každá prá—
ce i sebe napínavější do Božího nitra. Tak říká
pravdivě P. Lallement, jehož Doctrine spirituelle
nemohu se nasytit. Člověk vnitřní modlitby vy
koná za rok, co druhý za celý život (.p.115). A na_

jiném místě: Duchovní člověk vykoná více vlivu
na srdce jedním slovem zapáleným duchem Bo
žím, než jiný dlouhou řečí, která ho stála mnoho
práce a v níž vyčerpal všechnu sílu svého rozumu
(p. 304).

'

Proto nepřinášíme ovoce, že naše práce nejsou
naplněné duchem Božím.
Člověk propadlý úspěchu a honičkou za svým
já bojí se úplného otevření duše vnitřní mod
litbě a vnitřnímu životu. Kde by byla jeho práce?
Vnitřní modlitba, vnitřní život otvírá duši Bohu,
který nám pak práci teprve posvětí ausnadní. Duše
si navykne ještě více na vůli Boží.Pak dovede tím
více pro Boha a pro bližní vykon-ati i tehdy, kdy
to stojí nesmírné oběti. Sobci selhávají v kritic
kých chvílích tam, kde je odpovědnost a práce
nejdůležitější, protože nestojí pevně v nepohnu
telném středu. I od toho třeba se osvoboditi, aby
chom .stále nehleděli,ico může ona vnitřní modlit-_
ba vynésti pro naši práci, pro náš apoštolát. Prostě
dej se Bohu, ne aby ti to něco vyneslo-Boží pů
sobení pak samo uskuteční ovoce duchovní, které
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si z lásky k němu přeješ způsobiti V duší-chsvých
blížních.

P. Bertrand Šnobl :

STŘÍZLIVÉ OPOJENÍ
Jako mohutným sloupořadím přiblížili jsme se
řadou modliteb ksvatyni svatých;1tamvšak mož
no vejít jen skrze krev - krev oběti2 - v Novém
zákoně, krev obětovaného Krista.3 Oběť,4to ne
jsou slova, ale čin; čin, který dokonce potřebuje
přijetí Bohem - vyústit v tajemnu stínu Božího
majestátu,5 být stráven ohněm Božího políbení.
Čím hlouběji byl kdo přijat v Boží mlčení,6tím
živelněji si to uvědbmí. Zde víra naších otců žhne
v plné .střízlivostiopojivého jasu.
Sancta simplicitas.
Sevřít celé obětování v jednom úkonu a jedné
modlitbě knězově7 - chor bratří zatím pokrývá
1 Vzpomeňme si na modlitbu, se kterou kněz vystu—

poval k oltáři: Aufer a m e. Sejmi s nás, Pane, naše ne
pravosti, abychombyli hodni vej ít do Svatyně Sva—

tých čistou myslí, Skrze Krista, Pána našeho,

amen. Křížek na oltáři, polibek kříže a vykročení dál
s křížem in nomine . . ., ve jménu Otce . ..
2 Viz sv. Pavel k Hebr. hl. 9, v. 11-14 a verš 2.2.:Bez

vylití krve není odpuštění. Všichni i pohané to tušili,
oběť, zemřít sobě a žít Bohu.
3 Sv. Pavel 1. ke Kor. 5, 7. náš velikonoční (beránek 

obětovaný Kristus.
4 Oběť- sacrificium :. sacrum facere - konati.
5 ln conspectum divinae Majestati tuae- (modlitbu,
J-ube haec, z kánonu .po proměňování).
6 [Pro dominikány, stejně jako i .pro „muže m1čení“,

kartuziány, bylo mlčení - silentium - sanctis-sima

le x - neporušitelný zákon. Drobný odraz Božího mlčení.
7 Je to vlastně jen jeden :pohyb- podání darů Božství
- podává sebe v darech, Krista, (na památku umučení
Krista) jak stojí v žalmu 140, 2 eIevatu manuum mea—
rum, sacrificium respectinum . . . pozdvižení svých ru—
kou - večerní oběť(vzpomeňte Krista na kříži) - pohyb,
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děj třásněmi melodií zpěvu k obětování, offerto—
ria,8 vyzván k tomu knězem pozdravem Pán
s Vámi. . a modleme se.9
Božská odvaha . . .

pol-ožít klíč k tomu v prosté větě, verši žalmu,
málo známého 49., pronesené ještě přisluhovate—
lem - jáhnem,10 kterou on vlastně uvádí úkon,
podávaje mu kalich a prosbou s obětními dary
(neboť líbá při tom knězi ruku) své lásky - nutí
ho11 k oběti . . . Immola Deo Sacrificium laudis . . ._

Obětuj Bohu oběťchvály a splň své sliby Nejvyš

šímu.12

Kněz, spat-řiv kalich obětní, vzpomene si na
prosvícený čarovnou září uslovCírkve (poslechněte si i
jejich melodii, je v responsoriu mše s-v. XVIII. ned. po
sv. Trojici).
8 Naše offertoria jsou prostší - zbavené příliš umě
lých ozdob. Často se zříká i hudebně krásných gradací
(Viz ofte-rt. I. ned. po Zjev. Ju'bilate). Poněvadž nebyla

nepohnutelná, stalo se, že máme na různé svátky jiná
offertoria než římský misál; na př. na Nanebevstoupení
Páně, krásné off. druhého tónu Viri Galilaei - a off. na
sv. Štěpána In vírtute.
9 I offertorium je modlitba, zejména u nás, kde se
začíná zpěv hned po knězově Oremus, jako bezprostřed
ní odpověd'.- Ritus Oremus: Po pozdravu Pán s Vámi
se kněz obrátí týmž směrem zpět k oltáři, roztáhne ruce
(jako k modlitbě, nebo pozdravu) a když začne říkat
Oremus, spojuje je tak, aby na poslední slabiky byly se
píaty před hrudi a stejně s nimi dělá úklonu "hlavou.
10 Slo-va jsou pronesena zcela v skrytu oltáře - jen
mezi knězem a jáhnem. J áhen vezme ka-lich již odkry
tý, pouze .spaténou .a hostií, od podjáhna na epišt. stra
ně a podá knězi, stojícímu uprostřed.
11 Slo-va sv. Pavla . '.. caritas urget nos - (nutnost lás
ky k oběti).
12 Tento krátký verši-k má podobně hluboký význam
jako moderní verš Confitemini. V jeho Ískrytém světle'
poznáme celou krásu tohot-o obřadu - nechci rozvádět,
srovnejte jen celý žalm 49. a připojte citované místo ze
sv. Pavla v pozn. 2. Ano, obětí chvály ,se dostává pocty
Bohu . . . a tu je cesta, v níž nám ukazuje, jak dojít spá
sy. Viz též modlitbu z kánonu Memento..., kde je týž
výraz sacrificium laudis a reddere vota sua (plnit své“
sliby). Viz dominikánské heslo lau'dare, benedicere,
pnaedicare (vzaté z praeface bl. Panny).
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sl—ovo
Kristovo13 a příjme jej se slovy Calicem sa—

lutaris accz'piam. . . Kalich díků za spásu zdvíhnu

a jméno Páně budu vzývat“ a mírně jej pozdvih
nuv zasvěcuje tento spásný kalich Bohu Trojje
dinému, jehož nehodným sluhou je, modlitbou:15
Susctpe, Sancta Trinitas, Přijmí, svatá Trojice,
tuto oběť,kterou ti přináším na památku umuče
ní Pána našeho Ježíše Krista, a dej, aby v pohledu
tvém Tobě se líbíc, vystoupila a věčně spasení
moje i všech věřících působila. Při slovech a
věčně spasení působila pokládá opět kalich na
korporál a uchopiv paténu nejdřív levou, pak
i pravou rukou, umístí hostii před kalichem, ne
dotýkaje se jí a paténu položí na purifikat—ori'um

tak, aby jedna její polovina byla skryta pod kor
porálem.
Tím je vlastní obětování u konce16 . . . a přece,
ještě se zdá, že něco chybí. . . další výraz oběti,
neboť přisluhovatel-jáhen, přistupuje k němu
s prosbou, aby požehnal kadidlo, kterým by
okouřil obětní dary í oltář17 (vzpomeňte na ko
13 Modlitbu v zahradě Getsemanské a kalich, symbol
utrpení v události 5 bratřími Zebedeovými. Luk. 22, 42.
Marek, 14, 36 atd. a Mat. 20, 17-28; Marek 10, 32-45.

14 Slova, se kterými kněz přijímá kalich jsou ž. 115;

dnes předchází jim ještě náhrada za verš jáhna: Quid
retribuam...
Čím se odvděčímPánu za vše, co mi

prokázal? (Tento ver-š chybí ve starších miusálech;není
ani v mis. 1614; též vypadá .při mši sv. za zemřelé) Do
provázející pohyb je: ruce položené na korporál zvedne
a při slovech Quid retri-buam spojí před hrudí.
15Náš text je obdobný římskému, prostší; je v singu
láru. . . offero vynecháno vše až na slovo passio, i zmín
ky o svatých. Kartuziáni, kteří mají též prostší způsob
obětováni se modlí na místo Suscipe, modlitbu In spiri—
tu humilitatics.
16 Prostota našeho obětování je podmíněna též tím,
že kalich s obětními dary už je připraven.
17J áhen žádá za požehnání slovy: Benedicite. A kněz:
In nomine Patris . .. (podobný způsob žehnání byl pou
žit pro vodu). J áhen nasype kadidlo do kadidelnice, kte-,
rou drží akolyta a podá ji knězi do středu oltáře. Kněz
okouří dary tak, že nad nimi udělá kadidelnicí kříž; pak
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nec prvního odstavce). Skončí na epištolní straně,
kde i on je okouřen jáhnem a obmývá si ruce
s modlitbou: Lavabols. Umyji mezi nevinnými
ruce své a choditi budu kolem oltáře Tvého, Pa
ne, abych zaslechl hlas chvály - a vyprávěl o všech
Tvých divech. Pane, milují krásu tvého domu a
míst-opřebývání Tvé slávy. Nyní innocens mani
tus et mundo corde,očištěn na těle i na duši, může
vstoupit před Pána, (vrací se do středu oltáře) ale
jen In spiritu humilžtatžs.l9 - V duchu pokory a
se srdcem zkroušeným nechť jsme přijati Tebou.,
Pane atak se děj naše oběť,aby byla přijata Te
bou dnes a líbila .seTi, Pane Bože. Při posledních
slovech se zdvihá a obrátiv se k lidu vybízí i je
Orate frames—20
- Modlete se bratři - a znovu se

obrátiv k darům pokračuje: aby i má i vaše oběť
stejně byla přijata v pohledu Páně. Pane, vyslyš
modlitbu mou a volání mě k Tobě přijď. - Modle
me se, a modlí se tichou modlitbu, modlitbu zá
věru obětování, kterou přechází v praefaci,_v dě—
kovný zpěv Otci, dárci všeho dobra.

se ukloní hlav-ou &znovu okouří trojím pohybem zpředu
dary, pak oltář třemi pohyby na ep. straně nahoře, .pak
evang. nahoře; zpět dole i epišt. a sám je na epišt. rohu
Okouřen jáhnem.
18„Původně praktický úkon, později symbol očisty.
Dominikáni říkali zprvu jen první verš a ještě dodnes
říkají jen uvedený text (ne až do konce žalmu se závě
rem Sláva Otci).
19 Modli se hluboce skloněn, ruce sepjaté na prsou.
Text je vzat z příběhu o třech mládencích v peci ohni
vé; U nás beze změny, tak, jak se vyskytuje v brevíři
v 1. ned. postní, jako 4. antif. o chválách. Pokračování
v myšlence očisty s vyjádřením smyslu okuřování.
2.0Na Crate fratres se u nás neodpovídá, stejně jako

u kartuziánů'a ve starých Ordin. římských. Text se ne
' shoduje doslova s žádným známým.
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P. Mag. M. Habáň O. P.:

DUCHOVNÍ SMYSL
„Optavi et datus est mihi sensus.“

(Moudr. 7.)

Moudrost Boží o každou věc se stará tak, jak to
odpoví-dá věci samé. (III. qu'. 60. a 4_)Zařizuje vše

příznivě (Moudr. 8.); každému měří podle jeho
schopnosti. (Math. 25.)
Bůh ve své prozřetelno'sti a péči o spásu člově
ka má ohled na podmínky jeho duchovního ži—
v-ota.

Podmínky duchovního života a stav člověka
po hříchu, stejně jako činnost lidská sama váza—
ná na smysl-ovýsvět, to vše klade lidskému du
chu překážky nebo obtíže v poznávání a proží—
vání Božího života, jehož účast má v sobě z mi
losti.
K duchovním věcem, pokud o nich neví, pokud
je nezná, má člověk takový poměr, že po nich
příliš netouží; jsou mu bližší věci smyslové a je
jich půvab přitahující a působící na smysly. Po—

zná-li však zkušenostním způsobem půvab du
chovní-chvěcí, tedy začíná mít pro ně větší smysl,
zatím co zkušenost ve smysl-ových věcech .a-ra—

dostech přivádí k omrzelosti.
Existuje tedy v člověku pro nepříznivé pod—
mínky a pro stav vnitřní, který vznikl po hříchu
a vzrůstá každým novým hříchem, určitý nepo.—
měr k duchovním věcem. Nepoměr se projevuje
bud' těžkopádností nebo lenosti, nechutí nebo na
prostou nevšímav-osti k duchovním-uživotu. Krá
lovství ducha je ohraničeno překážkami, přes
které prochází málokdo. Začne-li kd-oprvní kro
ky, často se zastavuje před překážkami a nejde
dál, nebo se vrací do zdánlivé snadnosti radosti
a projevů živo-tasmyslového. Kráčejících po ces—
tách duchovního světa je tedy velmi málo nebo
nej-dou hluboko. Bereme-li zřetel na vše, co zdr—
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žuje člověka nebo mu brání porozumět duchov
ním věcem, -objeví se nám, že tím vším duchovní
živ-ot a Boží věci, jejich vliv a posvěcení nejsou
méně skutečné, ale že je třeba úsilí, námahy,
dobré vůle, sebevzdělání, četby, výkladu, úvahy,
modlitby a prosby o to, aby duchovní život na
byl převahy v lidském nitru a s ním i duchovní
účinky klidu, pokoje a jiných důsledků přiroze
ně plynoucích ze stavu duchovní převahy v člo
věku.
Podmínky lidské přirozenosti jsou dost ne
snadné k tomu, aby se člověk vyšinul k duchovní
výši života. Lidská přirozenost má svou stránku
hmotnou a duchovní. Tělo .a hmota je soupod
statnou součástí člověka. Duch oživuje tělo, tak
že první úkon lidské duše je dát život tělu, aby
se vyvíjelo a s .ním i smyslové schopnosti (zrak,
sluch, fantasií, pamět atd.). Duše při-cházík sobě
a k své vlastní činnosti myšlení a chtění dobra,
porozumění pro ideál nebo k projevům touhy po
vyšším světě, po Bohu, ne přímo, nýbrž prostřed
nictvím smyslového světa. „Skrze viditelný svět
k neviditelnému, skrze smyslový k duchovnímu“
Proto všecky poznatky a pojmy, kterých duch
lidský nabývá o duchovním světě, mají na sobě
podobnost věcí smyslových. Je to cesta k duchu
a k Bohu dost obtížná a Spletitá, ale není nesku
tečná. Vede ke skutečnosti, která je vlastně nej
větší skutečností, která nás dovede zaujmouti
docela a naplnit nevysl-ovitelnými zkušenost-mi
života Božího v nás, na př.svobod-oudítek Božích,
nesmírnou důvěrou v Boha, slasti lásky k Bohu
a pokoje, vnitřním světlem a jistotou, požíváním
účinků přítomnosti Boží a působení Ducha sv.,
hlubším poznáním smyslu života a účelu eXisten

'ce atd.

Ke skutečnosti duchovní přirozené i nadpřiro
zené se duše prodírá dosti nesnadno. První však
sebemenší Zkušenost v duchovním světě upou
tává duši a probouzí v ní touhy po poznání a od
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halení celého půvabu duchovní krásy a života.
Proto první zážitky V duchovním životě probí
haji celou duší, i její citlivostí organickou a smys
lovou, duše zakouší smyslovou rad-ost a štěstí. To
však není vrchol duchovního života. Duch se pro
jevuje svou sil-ou, a proto je nutné z prvních
zkušeností citlivého vzrušení postupovat k du
chovní síle a k velikosti poznání Boha nadpřiro
zeným světlem víry, rozmnoženým rozjímáním
o Boží velebno-sti a svatosti, upevněným naději a
láskou k Bohu.
Nadpřirozenými ctnostmi božskými, vírou, na
dějí a láskou se rozrůstá nadpřirozená síla duše'
v poměru k Bohu, takže slabý poměr přirozený
a plný překážek a obtíží je přeměněn na nový
poměr, plný duchovní živosti a jistoty.
_
Bůh sám přispěl člověku na „pomocv této jeho
nesnadné cestě k duchovním věcem tím, že se
stal člověkem a přiblížil si člověka, aby se člověk
přiblížil jemu. Dal člověku i prostředky odpoví—

dající jeho přirozenosti, t. j. svátosti jako vidi
telná znamení jeho milosti a posvěcení vnitřní
ho, které sdílí člověku. Proto Bůh ve své prozře-l
telnosti a moudrosti vede člověkapo jeho cestách
lid-ských k nadpřirozenému a duchovnímu živo
tu. Mezi všemi svátostmi vyniká Nejsv. Svátost
Oltářní, v níž se pOžívá jako hostina pro duši
Kristus a bere se účast na jeho milosti a životě,
na jeho slávě a věčnosti. V tomto případě je nej
patrnější, jak svátostné posvěcení odpovídá slo
žení lidské přirozenosti z duše a těla, jak Bůh
dává plně to, co patří člověku a vede ho skrze
smysl-ovévěci k duchovním.
Nejen podmínky lidské jsou nesnadné k tOmu,
aby člověk žil duchovně, i stav člověka po' hří-.
chu překáží nesmírně duchovnímu životu.; Stav
člověka po hříchu je takový, že jeho afektivní
stránka je obrácena k hmotným věcem; sympatie
k hmotným půvabům se probouzí velmi snadno,
přitažlivost a náklonnost ke smyslovému světu je
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snadná. Člověk lne svým citovým světem, svými
Vášněmi a sklony k hmotnosti. Používá často
hmotných a smysl-ovýchvzrušení a radostí jako
prostředků proti duchovní prázdnotě a proti
smutkům. Nitro lidské je téměř úplně proniknu
to sklony k smyslovým zálibám, které strhávají
sebou často dobrá předsevzetí a úmysly pro ma
lou odolnost vůle, naklonění k smysl-ovosti. Ta
kový stav plný afektů k blízké hmotné stránce
života a věcí velmi překáží, zdržuje, zabraňuje,
někdy i ničíúplně duchovní život a vnitřní smysl
pro Boží věci, pro modlitbu a rozjímání, pro

modlitbu Církve v liturgii a pro jiné úkony, kte
rými se v nás rozmnožuje život Kristův.
Každý nový hřích zvětšuje tuto afektivní ná

klonnost k hmotnému světu a v duchovních zápa—
sech působí vždy nov-oua větší porážku. Odtud
plyne strašná ko-lísavost duší, ne dosti zakotve
ných v duchoVním životě, jejich nestálost. Jsou
samy sebou samozřejmě nejméně spokojeny, trpí
neklidem a rozvratem vnitřním. Nedovedou se
často rozhodnout ani pro ani proti. Ubohý to vý—
raz malé duchovní síly, spíše nemoci dosud ne—'
uzdravené, která tkví v nepřem-ožené a neovlád—
n—utéstránce smyslové afektivnosti a přilnutí
k věcem. Nešťastný je každý podobný projev
duše, nebot zabraňuje rozvoji duchovní krásy a
života v Bohu, zdržuje vzrůst duchovního r-oz
umění duchovní-mu království, které prožívá
věrná duše v Kristu.
Duch lidský prochází sice. smyslovým světem
a dostává poučení slovem nebo písmem nebo
zrakem, tedy branami smyslů o duchovních vě—.
cech, o Bohu a jeho působení, ale nesmí se zasta
vit ve smyslovém světě.
Kristus přichází na pomoc i po této stránce.
Dává nám své tělo a svou krev, pomáhá nám svá
tostmí, v nichž smyslová stránka vnímá zevnější
obřad, aby tím duchovní stránka si uvědomila a
prožila duchovní účinek milosti, lásky aposvě
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cení Božího. Bez těchto úkonů stanovený-.ch pro—
zřetelností Boží k posvěcení člověka, lidé by se
klonili velmi snadno k různým úkonům pově
rečným,1 jak je patrné ze zkušenosti u lidí pri—
mitivních, že připisují tajné účinky věcem, které
svou povahou nic takového vykonat nemohou.
Nesmírná je tedy prozřetelnost Boží, která pe
čuje o člověka po každé jeho stránce, aby přiro
zenost lidská, zraněna hříchem, přece jen zdu
chovněla & octla se v pravém svém prostředí
života podle duše, nikoliv podle těla. Pomoc Kris—
tova k duchovnímu životu je stále nablízku a od
povídá lidské přirozenosti.
Dá—lisi duše záležet na tom, aby došla k vnitřní
stránce života, skrytého v Bohu, překoná všechny
překážky a obtíže. Duchovní snaze neuniká Vě—
domí, že milost Boží, plynoucí z hojný-ch prame
nů utrpení Kristova, znenáhla převyšuje každý
jiný projev neposvěcené přirozenosti, vybavuje

ji ze smyslovénáklonnosti k tvorům akzálibáma
obrací i tuto stránku k duchovní kráse a k Bohu.
Tak znenáhla vzrůstá vnitřní smysl pro du
chovní věci, duše o ně více prosí, Duchsv. roz
množuje svým působením chápání i afekt du
chovní a tak se uskutečňuje v duši pravdivost
slov knihy Moudrosti: „Optavi et datus est mihi
sensus.“

Smyslová stránka spolupracuje ve spojenís du
chovní svou silou a svými projevy, neboť i ona
vypěstovanými ctnostmi avlítou silou milosti vy
dává energii potřebnou k vroucnosti, intensitě
duševních úkonů k Bohu. Vyžaduje to ovšem vý
chovu &ukáznění pomocí mravních ctností, zvláš
tě mírnosti a statečnosti, aby smyslová stránka
nepřekážela nadbytkem svých neposvěcených

projevů.

1 III. 60, a. 1.
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Dr.JanMere11:
LIST SV. PAVLA EFESKÝM
Nový člověk (4, 17-5, 20).

Toto tedy pravím a zapřisahám v Pánu: Nežij
te již tak, jak i pohané žijí ve zvrácenosti své
mysli. Ve svém rozumu jsou zatemnění a odcizeni
od života Božího pro nevědomost, která je v nich
a pro zatvrzení jejich srdce. Oni otupěvše, oddali
se chlípnosti k pátrání všeliké nečistoty v nezří
zené míře.
Vy však jste se tak nenaučili znát Krista. Vždyť
jste o něm slyšeli a v něm byli vyučení. Nebot'
pravda jest v Ježíšovi. Odložte tedy starého člo
věka, podle něhož jste byli dříve živi, který hyne
v klamných chtíčích. Obnovte se však v duchu
svého smýšlení a oblecte nového člověka, který
je stvořen podle Boha v pravé spravedlnosti a
Svatosti.
Proto odložíce lež, mluvte pravdu každý se
svým bližním, vždyť jsme vespolek údy. Hněvá—
te-li se, nehřešte. Slunce nezapadej nad hněvem

vaším. Nedávejte místa ďáblu. Kdo kradl, již ne
kraď, ale pracuj spíše, at si vydělá rukama svýma
majetek, aby měl z čeho uděliti tomu, kdo má
nouzi. At'nevychází z vašich úst žádné špatné slo
vo, nýbrž jen dobré, které přispívá ke vzdělání,
( kde je toho třeba. Přinese milost těm, kteří je sly
ší. Anezarmucujte svatého Ducha Božího,kterým
jste byli poznamenáni ke dni vykoupení. _
Veškerá hořkost a zlost a hněv i křik a utrhání
odstup od vás spolu se vší zlobou. Buďte však
k sobě vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce
jeden druhému, jakož i Bůh odpustil vám v Kristu.
Vlastní morální část listu počíná 17. veršem,
který je slavnostním zdůrazněním výzvy s počát
ku tét—o
kapitoly: Žijte hodně toho povolání, jímž

jste vyvolení, kterou pak Pavel přerušil dogma
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tickou úvahou o jednotě Církve. První část mra—
voučné nauky Pavlovy je ovlivněna myšlenkou:
Svlékněte starého a oble-ctenového člověka. Sly
šíme zde ozvěnu hlubokých. věroučných pravd
z první a druhé kapitoly tohoto listu, kde apoštol
ukázal, kterak my, kdysi mrtvi, stali jsme se
v Kristu .m0cíOtce opět živými.
V dogmatické části listu ukázal Pavel na ubohý
stav lidstva v době před Kristem a na jejich vzne
šenost, získanou jim Kristem. Tomuto stavu musí
odpoví-dáti i jejich mravní život. V mohutném
protikladu stojí proti sobě dříve a nyní, starý a
nový člověk. Je třeba, aby Věřícípočali nový ži
vot, odlišný od ubohého stavu čtenářů tohoto listu
před jejich obrácením. Přijavše křest, musí křes—
ťané jednou provždy vyúčtovati s minulosti a po—

hanským životem. Pavlova výzva k tomu je velmi
důrazná a apoštol se dovolává Pána, aby jeho slo—
.va byla co nejúčinnější. Toto tedy pravím a za
přísáhám v Pánu: Nežíjte již tak, jak í pohané
zzjí.

Zvláště tři vlastnosti vyznačují život pohanů:
Zvrácenost mysli, zatemnění rozumu --aodcizení
života Božího. Žijí ve zvráceností myslí, neznají—
ce pravého rozdílu mezi dobrem a zlem.1 J ejich
rozum je zatemněn, bez pravého Boha a bez po

znání pravdy. Jsou poutáni pouty bludů a vášní.
Pavel má asi na mysli slov-aSpasitel-ova: „Já jsem
světlo světa; kdo mě následuje, nebude choditi ve
tmách, nýbrž bude míti světlo života.“ (Jan 8, 12).
Jsou _odcízeníod života Božího, který je pramen
milosti a vzor našeho mravního konání. Tímto
životem jsou věřící povyšování k důstojnosti dí—
tek Božích.
Příčin-outohoto smutného stavu pohanů je ne
vědomost, která jest v 'ních. K ní přistupuje hříš
ný živ-ot,který tu žatvrzuje jejich srdce, že ne
mají smyslu pro vyšší zájmy. Tak otupělí a oddali
1 Viz popis života pohanů v “Řím. 1, 18-32; 1 Petr 4,

1-4.
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se chlípnostž k páchání všeliké nečistoty v nezří
zené míře.
Proti tomuto smutnému stavu pohanského ži
vota klade apoštol v protiklad ideál života křes
ťanského.Kristus, vzor vší dokonalosti a nejvzne
šenější nauky, osvítil temno-ty pohanské noci a
čtenáři tohoto listu pochopili Krista V celé jeho
podstatě. Nepřijali pouze nějak-ou nauku, oni po
chopili samého Krista a „v něm“ byli vyučení..
Jsou Jeho tělem a s ním jsou mystický spo-jení. On
jest novým člověkem, který byl vzkříšen z mr
tvých a v něm má vše svou působnost. V proti
kladu k nicotnosti a pošetilosti pohanství, nazývá.
Pavel Krista Pravdou: Neboť pravda jest v J ežz'
šov'l.2Pravda v plném tohoto slova smyslu. Od tě
to Pravdy byli čtenáři vzdáleni, když bloudili ve
tmách pohanství. Nyní,když poznali pravdu, musí
podle ní zaříditi svůj život a súčt-ovatise starým
člověkem. Odložte tedy starého člověka,podle ně
hož jste bylz'dříve živi. Jak tato nutnost odložiti
starého člověka je naléhavá, je zřejmo z dalších
slov, že totiž tento v klamných chtžčích spěje do
záhuby. Když odložili staréh-o člověka, je nutno,
aby se stali lidmi zcela novými, aby se obnovili
v duchu svého smýšlení a oblékli se v nového
člověka, který křtem byl v nich stvořen k Boží
mu obrazu v pravé spravedlnosti a svatosti.3
V následujících verších přechází Pavel k den
nímu životu a zdůrazňuje ctnosti, jimiž čtenáři
uskuteční ideál spravedlnosti a svatosti v pravdě.
Celá tato morální perikopa je rozdělena ve dvě
části. V první dává apoštol napomenutí, týkající
se Všech křesťanů (4, 25-5, 21), ve druhé zdůraz
ňuje zvláštní povinnosti členů rodiny a společi
nosti (5,22-6, 9).Sv. Jan Zlatoústý vykládaje tuto
2 Srv. Gen. 1, 27.

3 Výrazy spravedlnost a svatost jsou u sv. Pavla čas
těji spojeny (1 Thes.2, 10; Tit. 1, 8). Výrazu spravedle
nost
bývá
v Biblik užíváno
tost ve
vztazích
Bohu. ve vztahu k bližnímu, sva
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perikopu (XIII. h-omilie) praví výstižně: „Toto
bylo řečeno nejenom Efeským, nýbrž je nyní ře—
čeno i vám a nejenom námi, nýbrž i Pavlem, ba
dokonce nejen-om námi a Pavlem, nýbrž milostí
Ducha svatého.“
Pavlovy rady a napomenutí .se týkají hlavně
poměru k bližnímu: Proto odložíce lež, mluvte
pravdu každý se svým bližním. Slova jsou vzata
z proroka Zachariáše (8, 16), u Pavla však mají
smysl ještě hlubší, poněvadž je odůvodňuje pou
kazem na „mystické spojení věřících .s Kristem.
Kristus je absolutní pravda a věřící, kteří jsou
s ním mystický spojení-vždyť jsme vespolek údy
- mají vznešenou pohnutku k pravdomluvnosti.
Harmonii s bližním často porušuje hněv. I křes
ťan je pouze člověk a pocítí nejednou hněv proti
bližnímu, nesmí však přivolit, aby ovocem hněvu
byl hřích. Proto Pavlova slova: Hněváte-li se, ne
hřešte!4Hněv je cosi přirozeného, někdy je i hněv
spravedlivý, jestliže se mu však někdo poddá,
vznikne proti bližnímu nenávist, která je již hří
chem. Proto dává sv. Pavel čtenářům prostou ra
du: Slunce nezapadej nad hněvem vašim. Nedá—
vejte místa ďáblu. Nestane-li se tak, bude míti
ďábel přístup k lidskému srdci a poznenáhlu si
obnoví svbu nadvládu, kterou měl kdysi ve sta
rém člověku.
Další napomenutí se týká poctivosti: Kdo kradl,
již nekraď! Na první pohled snad překvapuje, ale
musi-mesi uvědomiti, že většina čtenářů byli ma
lí, prostí lidé, kteří podle svých starých zvyků
z pohanství své pány snad šidili. Proti tomuto
sklonu, zděděnému z pohanství, zdůrazňuje apoš
tol poctivou práci: ale pracuj spíše, ať si výděláš
'rukama svýma majetek. S hlediska křesťanského
má práce ještě vyšší posvěcení, pokud totiž skýtá
možnost udělžti almužnu tomu, kdo má nouzi.
I špatné slovo ubližuje bližní-mu;to nemá vyjití
z úst křesťanů: Ať nevychází z vašich úst žádné
4 Žalm 4, 5 podle textu LXX.
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špatné slovo, nýbrž jen. dobré, “které přispívá ke
vzdělání„ kde je toho třeba. Tak bude u těch,
kteří je uslyší, připravena cesta milosti Boží.
Na počátku tohoto listu (1, 14) nazval sv. Pavel
obsažně Ducha svatého závdavkem našeho vy
koupení, t. j. zárukou věčné blaženosti. Křesťané
se stali křtem a vnitřním přijetím Ducha svatého
novými lidmi. Jeho milost je takořka pečetí a zá—
rukou ke dni vykoupení. Proto hříchy p—rotí
lásce
k bližnímu - Duch sv. je Duchem lásky6 - Ducha
Božího, kterým jste byli poznamenáni ke dni vy

koupení

Vše co odporuje lásce, musí tedy býti vzdáleno
života křesťanů: Všeliká hořkost a zlost a hněv
i křik a utrhání odstup od vás spolu se vší zlobou.
A naopak, co vyznačuje lásku k bližnímu, má vy
značovati i život křesťanů. Buďte však k sobě
vespolek dobro-tiví, milosrdné, odpouštějíce jeden.
druhému.7 Aby dodal své výzvě důrazu, dovolává
se apoštol dobro-ty samého Boha, který i nám od—
pustil v Kristu.
P. Reg. Dacík

O. =P.:

MLUVA MYSTIKÚ
Smysl lidské řeči je umožňovat sdílení vnitř
ních zážitků duše, smýšlení a cítění, které ovládá.
člověka. Jednotlivá slova, z nichž .se skládá řeč,
mají tu funkcí znamení, pom-ocinichž se možno
dorozumět. Lidská slova jsou znamení umělá, to
znamená, že jejich obsah je určován člověkem,.
a proto se může snadno stát, že dva lidé rozumějí.
zcela jinak jednomu &témuž slovu, podle toho,
jakou náplň tomuto slovu dali. Každá věda má
svůj slovník, své odborné názvosloví, a chce-li
5 Vulgáta dodáVá ve víře.
6“Řím.

15, 30.

7 Srv. Kol; 3, 12 násl.
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kdo rozumět odborné řeči té či oné vědy, musí

nutně znát její terminologii.
Čím jde o hlubší poznání věci, tím nesnadnější
je člověku vyjádřit slovy obsah tohoto poznání
Mystika, jejímž předmětem a obsahem je Bůh
a jeho působení, jak je prožívá duše ve svém
nitru, je nejvyšší ve stupnici lidských poznatků.
Praví-li sv. Tomáš, že theologie jako věda je jistý
otisk poznání, jaké má Bůh o sobě, jistá účast na
poznání, které je vlastní Bohu, tím více musíme
toto tvrzení vztah-ovat na .umystiku,která je vr
cholem theologie, je theologií žitou, je zakouše—
ním a prožíváním, &řekl bych jistým zkušenost
ním ověřením toho, co vidí theologie jen jako
logický závěr, obsažený v premisách. Tam, kde
končí „práce theologa, začíná mystik. Za pomoci
milosti, veden Duchem svatým, odvažuje se za
hranice lidský-chmožností, usiluje překročit hra
nici, přejde-li, abych tak řekl, z oblasti lidské do
oblasti božské, setká se s nesmírnými obtížemi,
chce—livypravovat druhým o výsledcích své vý
pravy. Jeho řeč může být jen podobná řeči sva

tého Pavla, jenž byl vytržen z tohoto života a
bylo mu dopřáno nahlédnout v taje božství,
o nichž však nedovedl říci zhola nic. „Vím,“ praví
o sobě, „o tomto člověku, že byl - zdali v těle nebo
mimo tělo, nevím, Bůh to ví - vtržen do ráje a
uslyšel slova nevyzpytatelná, kterých nepřísluší
člověku mluviti (II. Kor. 12. 4.).“ Pavel praví,
že o věcech, které zakusil v mys-tické extasi, ne
přísluší člověku mluviti, protože nenalézá slov.
Lidská slova jsou příliš nedokonalá, aby mohla
vyjádřit dokonalosti božské, jsou příliš hmotná,
aby se mohla pozvednout k označení Boží ne
hmotnosti a právě tak lidské představy jsou na
prosto neschopné, aby pojaly tajemství Božího
života.
Ta bkolnost, že lidským slovem nelze vyjádřit .
tajemství čirého božství, je nejpodstatnějším
důvodem, omlouvajícím mnohdy velmi nedoko
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nalou mluvu mystiků. Lidská slova odpovídají
lidským představám a lidské představy jsou
omezeny hranicím lidského poznání. A toto líd
ské poznání, vycházející ze smyslového a vystu
pující pomocí abstrakce k r-ozumovému, je vázá-_
no na smysly, které jsou důležitým činitelem
v poznání člověka. S-ch-olasti—cká
zásada Nihil est

in íntellectu, quod non fuit prius in sensu —nic
není V rozumu, co neprošlo smysly - je výcho
diskem teorie poznání. Dokud žije člověk v těle,
nemůže lodezírat od podstatného spojení, jaké je
mezi tělem a duší, nemůže si odmyslet jejich
vzájemnou závislost. Následkem toho lidské po
znání je hmotné, je vyjádřeno hmotnými před-.
stavami a jim odpovídajícími hmotnými slovy.
Pozvedne-li mil-ost člověka nad jeho přirozený
způsob poznání, octne se ve sféře, která sice není
proti jeho přirozenosti, protože lidská duše je
nehmotná a proto schopná nazíra—tv síle milosti
na čiré božství, ale je to sféra nad lidskou přiro
zeností, a proto člověk nenachází slov, jimiž by
vyjádřil své zážitky, a hlavně pak nenachází ta
kových slov, kterým by rozuměli druzí. Neboť
i tehdy, kdyby se pokusil dát běžným slovům
novou náplň ve smyslu poznatků a zážitků, které
by jimi chtěl vyjádřit, nemohli by mu druzí roz.
umět, protože jim chybí vztah mezi slovy a
obsahem,.který je jim neznám.
Má tedy mystik zcela mlčet a ponechat si jen
pro sebe, čeho se :mu dostalo od Boha? Někdy
nesmí mlčet, zvláště když je tázán, a někdy ne
chce mlčet, když touží, aby svým slovem prospěl
druhým. Sv. Terezie píše své mystické zážitky a
potýká se statečně s lidským slovem, aby jím
vyjádřila božské, na rozkaz svého zpovědníka.
Sv. Jan od Kříže píše neosobně o tom, co osobně
zakusil, aby ukázal cestu těm, kdo budou toužit
po cestě až na vrchol hory B_oží.Bl. Jindřich Su
1 Doctrina sacra est velut quaedam impressio divinae
scientiae. Theol. summa, I. ot. 1. čl. 3. k 2.
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so vypravuje o svý-ch duchovních zkušenostech,
aby „poučila povzbudil, a jeho vypravování je
zapsáno. Čteme—lidnes stránky mystiků, které
jsou reflexem jejich Vlastní duše, musí být nutně
jistý poměr mezi nimi a námi, máme—lijim roz—
umět. Tak jako jen lékař bude dobře rozumět
řeči lékařově, tak jako jen theolog pochopí do—
konale hlubokou řeč jiného theologa, tak také
jen mystik může dokonale pochopit mystika. J e—
třeba jistého příbuzenství mezi dušemi, mají-li
si dokonale rozumět. Čte—likdo mystickou lite
ratuiu jen zcela materielně, chápe slova jen Vje—
jich běžném významu, nemůže rozumět tomu
co mystik chtěl říci. Snad chápe něco, podle ve—
liko-sti své víry a lásky, ale nechápe všechno, ne—
chápe celou hloubku obsahu, tak jako ten, kde
začíná studovat theologii &vezme do rukou Sum
mu sv. Tomáše, nebude daleko tak dokonale chá
pat obsah a celo-usouvislost jednotlivých otázek,
jako theolog, který po léta se zabývá tímto stu—
diem.

_

Poněvadž mystik je člověk, zná jen slova lid—

ská, proto může vyjadřovat své poznatky a zá
žitky jen slovy lidskými. V jeho řečivšak nabý
vají tato slova mnohdy zcela nového významu,
jsou pozvedána a očišť-ována,aby zasáhla samo
čiré božství. Naše poznání o Bohu je pouze ana—
logické: vycházíme z věcí stvo—řených&pozvedá-.
me se k Nestvo—řenému.Všechny stvořené doko

nalosti povyšujeme na nekonečnou, abychom je
mohli připsat Bohu. Dobrota, krá-sa, jednota jsou
dokonalosti a proto je musí mít Bůh. Ve stvoře
ném jsou tyto dokonalosti nedokonalé, v Bohu
musejí být dokonalé. Máme-li však vyjádřit tyto
Boží dokonalosti, tu se setkáváme s velkými ob—
tížemi, neboť ať chápeme věc jakkoliv, vždy ji
můžeme chápat jen konečně, když náš rozum
"sám je pouze konečný. Bůh je však naprosto ne—
konečný. Můžeme se pak divit, když Eckehart2
2 Denz. 501. n.
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tvrdí, že Bůh není dobrý ani nejlepší? Co jiného
chtěl říci, než že každá dokonal-ost,kterou připi
sujeme Bohu, je V něm nekonečně vyšší, než jak
si ji my můžeme představovat. V tom smyslu
mluvil také velký vykladač sv. Tomáše, kardinál
Kajetán, když pravil, že božství je více než bytí
a všechny jeho druhy, protože Bůh je nadbytí,
na'd'jedno - superens, superunum.3 Právě tak
když uvažoval sv. Jan od Kříže nekonečný roz
díl, jaký je mezi Bohem a člověkem, dal se
strhnouti k tvrzení, které by [mohlobýt špatně
vykládáno: Všechno stvořené není nic. A je to
jen jakoby ohlas slov, která pronáší Bůh k sv.
Kateřině Sienské, uchvácené po svatém přijímá—
ní velikostí Boha: Věz má dcero, že já jsem
všechno a ty jsi nic. - Kdybychom tato a podob
ná rčení brali doslova, museli bychom v nich
vidět pantheismus, ztotožňující Boha s tvorstvem.
Ve skutečnosti však jde pouze o lidský, a proto
ned-okonalý,výraz nesmírné přesažnosti Boha, je
hož nelze vyjádřit lidským slovem.
V duši mystikově se dějí mnohdy věci, pro
něž nenalézá vysvětlení, tím méně pak výraz.
Bůh se mu dává poznávat, naplňuje ho tajem
ným štěstím a duchovní sla—stí,a duše cítí jeho
blízkost a prožívá spojení s ním. Mystik ví, že
každé slovo lidské a každé přirovnání z okruhu
lidských zážitků je velmi nedokonalé k vyjádře—
ní toho, co cítí a co by rád řekl druhý-m. Ale
chce—limluvit, čím srdce oplývá, musí užívat
lidských slov a obrazů, musí se utíkat k přirov
náním, vza'týamze světa viditelného. A pak čte
me slova a rčení v knihách mystiků, jež třeba
chápat tak, jak byly myšleny, nemáme—lijejich
autory podezírat z pantheismu, idealismu nebo
jiných bludů.
3 In I. q. 39. a. 1. n. 7, 8. Sv. Tomáš ostatně praví po

dobně: Bůh nemá jména nebo je nad pojmenování, po
něvadž jeho bytnost je nad to, co o Bohu rozumem po
znáváme a slovem označujeme.
577

Chce-li mystik vyjádřit úzké spojení, jaké na
stává mezi Bohem a duší na vrcholcích duchov—
ní'h-oživota, používá výrazů z života manželské
h—o.Láska snoubenecká a láska manželská je
chápána jako největší láska lidská. Touto láskou
se dávají dva lidé sobě navzájem, těší se jeden
z druhého—,splývají takřka vjedno. Chce—limys
tik vyjádřit svůj intimní poměr k BOhu, nena
chází vhodnějšího obrazu nad obraz lásky me—
zi snoubenci nebo manžely. A pak mluví o stavu,
ve kterém duše vchází s Bohem v duchovní

manželství, Bůh objímá duši a vtiskuje jí poli
bek lásky a duše požívá svého božského Snou
bence.4 Jak zřejmo, jde o řeč obraznou, o snahu
vyjádřit nevyj adřitelné spojení, které vzniká me
zi Bohem a duší. Slovem_duchovní manželství
je vyjádřena intimnost lásky mezi Bohem a duší
a zároveň síla spojení, podobná nerozlučnosti
manželské. Duše, která dospěla k této lásce silné
jako smrt, je velmi vzdálena všeho, co by ji mo
hlo zbavit Boha. O této dokonalé lásce platí slo—
v-o sv. Pavla: „Jestliže žiji, už nežijí já, nýbrž
žije ve mně Kristus.“ Je tu jistá obdoba manžel
ské jednoty, o které praví Písmo, že budou dva
tělem jedním (Gen. II. 24.). Mluví-li .mystikové
o polibku Ducha svatého duši a o obětích Bo
žích, chtějí naznačit duchovní rozkoš, sladkost a
útěchu, jakou zakouší duše, když se jí dává Bůh
poznávat, když se jí dotýká, tajemným způsobem
přítomný v jejím nitru.
Podobně třeba chápat mystiky, když mluví
o požívání Boha nebo Slova. Svatý Bernard vy
znává, že lidskými slovy nelze vyjádřit slasti,
které jsou naznačeny ve slovech požívat Boha.
Jde podle něho o tajemnou rozkoš duše, která
vzniká ze spojení s Bohem, jehož duše má a z ně
4 Srov. Phil. a ss. Trin: Summa Theol. Myst. I. Disc.
prbem. VI.; Valgornerea: Myst. Theol. Divi Thomae, I.
Di—sp.proem. a. VI.-X.; Ant. a Sp. s;: Directorium

sticum, disp. I. sect. VI.
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my—

hož se těší.5 Požívání Boha podle sv. Tomáše spo—

čívá ve vidění rozumu a v potěšení citu, který
z toho následuje. Je to potěšení'z dosažení cíle.
A poněvadž zde na zemi nelze dosíci Boha .plně,
je toto požívání Boha jen jistou předchutí nebes—
kých slastí, kterých požívají blažení nebešťané
.plně, .patříce na Boha tváří v tvář a radujíce se,
bez nejmenšího stínu bolesti, z něho. Poněvadž
však duše, která vystoupila vys—oko,ve svém po—

znání Boha a zvláště .v lásce k němu, blíží se jis
tým způsobem životu blažených v nebi, dostává
se jak v rozumu, tak ve vůli jisté účasti v tom, co
blaží nebešťany. Proto ml-uví mystici o požívání
Boha, i když vyznávají, že samu podstatu těchto
slasti z Boha nedovedou dobře ani popsat, tím
méně definovat s filosofickou či theologickou
přesností.
Mnohdy užívají i katoličtí mystikové výrazů,
které mohou nezkušeného velmi snadno svésti
na myšlenky pantheistického pojetí Boha a duše.
Mluví o přetvoření duše v Boha,ozaniknutívBo
hu, lid-skávůle má zaniknout ve vůli Boží, duše
v „nejužším spojení s Bohem je zničena, je po—

hroužena v Boha, ztrácí se v Bohu, duch zaniká
v čirém božství. Zdá se na prvý pohled, jakoby
pod vlivem silné ob-ožujícímilosti za-nikala lidská
osobnost a ztrácela se v propasti Božství,tak jako
kapka vody se rozplývá a ztrácí v poháru vína.
Pak už by nebylo nic než Bůh. Duše by pozbyla
vlastního sebevědomí, pře-stalaby existovat jako.
samostatná, svéprávná bytost, jako osobnost,ma
jící možnost sam-ostatně žít a samostatně o sobě
rozhodovat.
Tak ovšem nesmíme rozumět zmíněným obra
tům, jež nalézáme u mystiků. Mluví-li o přetvo
ření duše v Boha, nemají na mysli řád ontologic
ký, bytnostní, nýbrž řád psychologický a morál
ní. Přirozenost lidská nebude nikdy přetvořena
v přirozenost božskou. Bůh však svou milostí dá—
5 Sermo super Cant. 85.
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vá člověku hříšnému novou formu, činí z něho
nového tvora, dítě Boží, a proto můžeme říci, že
milostí je člověk vnitřně přetvořen. Milost ja
kožto účast V samé přirozenosti Boží působí, že
člověk napodobuje Boha V tom, co je jemu vlast—
ní, napodobuje ho v jeho životě poznání a lásky
a takt-o se mu stává podoben. Čím více pak roste
milost posvěcující v duši a čím více roste imorál—
ní podoba člověka s Bohem pomocí ctností, tím
více je člověk,řekli bychom, přetvořován v Boha,
formován podle vzoru Božího. Nikdy však nedo—
spěje toto přetvoření tak daleko, že by člověk
pozbyl své vlastní přirozenosti lidské a stal se
podstatně Bohem.
Lidská duše proto nikdy nezanikne v čirém
božství, nebude zničena, když dokonale přilne
k Bohu. Těmito a podobnými slovy chtějí nazna
čit mystičtí autoři, že čím více se duše poko-řuje,
čím více pohrdá sama sebou, čím více zapomíná
na sebe a na všechny tvory, čím více se zbavuje
každé myšlenky zbytečné, neužitečné, čím více
se vyprazdňuje, to jest odstraňuje ze svého-nitra
vše, by mohlo být překážkou plnému působení
Božímu. Má—lise duše zcela oddat Bohu, ímá—li

plnit jeho vůli bez nejmenšího odporu a za všech
okolností, musí se pozvolna zbavit Všech pocitů
a sympatií čistě lidských, nesmí lnout k věcem
tohoto světa, až by dospěla k svaté nelišnosti,
která dovede řícina každý proj ev Božívůle: Staň
se. To znamená onen výraz zaniknutí lidské vůle
v-evůli Boží. Lidská vůle zůstane lidskou, podrží
si svou svobodu rozhod-ování, ale nezneužívá jí
už proti Bohu a k své škodě, nýbrž podřizuje ji
zcela všem Božím přáním. Je prázdna sama sebe
a proto ji Bůh může naplnit svou přítomností &
může v ní působit divy své lásky.
'To je několik ukázek z mluvy mystiků. Bůh ta
jemný ve svém bytí a právě tak tajemný ve své
činnosti je hlavním předmětem, kterým se obírá
mystik. A poněvadž o Bohu víme spíše co není,
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než Coje, není divu, že veškera naše řeč o něm je
pouhé dětské žvatlání, .plné nedostatků, nedoko
nalostí, nepřesností. Stává se nezřídka, že čím
více se chce mystik svou řečí přiblížit k Bohu,
tím více se od něho vzdaluje, pokud jeho řeč se
stává temnější a stále méně srozumitelná. Bůh
je tajemné světlo, které oslňuje zrak člověka, po-—
koušejí-cíh-ose do něho pohlédnout. Proto mystici

mnohdy mluví o tom, jak aduše,která proniká
k Bohu, vchází V tajemnou božskou temnotu, a
myslí tí-m hlubiny božství, k .nimž se blíží duše
ve vlítém nazírání, nebo mluví o tom, jak duše
vystupuje k paprsku, pronikajícímu temnotami.
A smy-slje týž. Tajemným „paprskem je Bůh, jenž
prozařuje temnoty lidského poznání, a duše, které
bylo dopřáno milostí pozvednout se v nazírání
nad vše stvořené, vystupuje k tomuto paprsku a
dává se jím prozářit.
Tuto řeč mystiků a její zvláštnosti a odchylky
od' běžné mluvy lid-ské musíme míti na mysli,
chceme-li číst jejich knihy. Nedbání a neporoz—
umění mystické _terminologiimohlo by mít za ná
sledek mnoho omylů v řádu praktickém. Každá
Vědamá svou terminologii, .máji i mystika. Proto
neza-svěcenýnerozumí tomu, co je běžné člověku,
jenž má zkušenosti V příslušné vědě. Jen tehdy
možno rozumět mystikům, když k vzdělání teore
tickému přistoupí alespoň nedokonalá láska k Pá—_
nu Bohu, a touha podobat se jim v jejich úsilí
o dosažení velkého cíle.
P. Ant. Čala O. P.:

LITURGIE SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ
S hlediska theologického svátost manželství se
velmi liší od šesti předešlých svátostí. Jiné svá
tostimusí udělovat kněz nebo biskup spojením
látky a tvaru. Látka, jíž bývá voda, mazání ole
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jem nebo vkládání rukou, je blíže vymezena ně—
jakou formulí, jež dává tomu úkonu určitý du—
chovní smysl. Nic takového. není ve svátosti man—
želství. Svátost manželství neuděluje kněz. Ti,
kteří uzavírají manželství, si ji udělují sami vzá—
jemným dáním a přijetím souhlasu. Musí při něm
ovšem býti přítomen i kněz, ale jenom aby do
svědčil jejich vzájemný souhlas a aby mu požeh

nal. Látka a tvar této svátosti je vzájemné dání a
přijetí souhlasu, vyjádřené buď slovy nebo něja
kým zname-ním.

Proto také s hlediska liturgického svátost man
žel-stvíse značně liší od ostatních svátostí. Jakmi
le si snoubenci dají před kněezm vzájemný sou—
hlas, svát—ost
manželství je udělena. Během staletí
však Církev vytvořila obřady, modlitby a žehná
ní, jež mají doprovázet udělování této svátosti.
Jako Kristus ustanovil svátost manželství tím, že
přirozený souhlas snoubenců povýšil na svátost,
tak Církev vytvořila obřady této svátosti tím, že
světské obřady, obvyklé při uzavírání sňatků, po
vznesla a posvětila a učinila z nich posvátné ob—
řady.
Nebudeme zde p-ojednávat o svátosti manžel—
ství s hlediska dogmatického ani morálního ani
právního, nýbrž jen s hlediska liturgického. Chce—
me ukázat, že nynější obřady svátosti manželství
jsou velmi staré, plné hlubokého symbolismu.
I. Vznik obřadů při uzavírání manželství.
Vznik a Vývoj obřadů při uzavírání křesťan—

ského manželství úzce souvisí s právním nazírá
ním na podstatu manželské smlouvy, která pro
velký význam manželství již u pohanských náro—
dů byla vždy doprovázena náboženskými slav
nostmi.
1. V římské říši, v níž křesťanství vzniklo, bylo
zásadou, že „souhlas tvoří sňate “. Souhlas, jímž
se uzavíral sňatek, býval pravidelně provázen ná—
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boženskými slavnostmi. Připrav-ou k uzavření
sňatku bylo už u Římanů zasnoubení, v němž byl
obsažen příslib, že poz-ději bude uzavřeno man
želství. Už zasnoubení bývalo spoj eno. s jakousi
okázalosti: snoubenec dával své snoubence prsten
na znamení vykonaného zasnoubení; v pozdější
době císařské bývalo hned při zasnoubení stano
veno věno. V den sňatku už časně zrána kněží
zkoumali vůli bohů auspiciemi a haruspi-ciemi.
Pak se scházeli svatební hosté, jimž augurovésdě
lovali bud-Oucnostsnoubenců podle letu ptactva;
Snoubenci měli na hlavách květinové věnce, ne
věsta'pak kromě toho ještě závoj ohnivé barvy
(flammeum). Potom si snoubenci dali manželský
slib před svědky, kněžími a pozvanými hosty, na
čeždružka nevěstina spojila ruce snoubenců. Pak
byla konána oběť,kterou při slavných svatbách
přinášel sám velekněz. Závěr svatební-ch slavnos
tí tvořila svatební hostina a slavný průvod s ne
věstou do domu ženichova.
I Církev uznávala zásadu římského práva, že
podstatou „manželství jest jedině souhlas snou
benců. Na tom nic nezměnila. Nem-ohlo jí však
býti lhostejno, jak její členové uzavírají sňatky.
Od svého Zakladatele dostala rozkaz učiti všecky
národy, aby zachovávaly všecko, co on přikázal.
A k tomu patří také nauka o božském původu
manželství, 0 jednotě a nerozlučitelnosti křesťan
ského m-anželství. Aby se však poznalo, zdali za
mýšlený sňatek se shoduje s křesťanskými zása
dami, „protood počátku žádala, aby snoubenci už
před uzavřením sňatku se poradili s Církvi. Už
sv. Ignác Antiošský, nástupce sv. Petra, praví:
„Sluší se, aby snoubenci uzavírali sňatek se sou—
hlasem biskupovým, aby to bylo manželství podle
vůle Boží, a ne podle smysl-ovéžádosti.1 Na počát
ku 3. stol. Tertulián píše: „Je nebezpečí, že tajné
sňatky, t. j. tak-ové,které nebyly učiněny napřed
u Církve, budou posuzovány jako smilstvo“-.(?).
1 Ep. ad Polyc. c. 6. — 2 De pudíc. c. 4.
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První souvislý popis starobylých křesťanských
obřadů při od-davká-chpodle římského ritu se nám
zachoval V „O-dpovědechna dotazy Bulharů“ pa
peže Mikuláše I. (T 867). „Po zasnoubení,“ praví

tento papež, „které je příslibem budoucího sňat
ku a které se vykoná souhlasem těch, kteří je uza
vírají, a těch, Vjejichž moci jsou, a když si ženich
zasnoubil nevěstu tím, že jí dal na prst prsten
věrnosti, a když ji před pozvanými s obou stran
odevzdá písemn-ousmlouvu o věně, které je slíbe
no oběma, buď brzo.nebo ve vhodnou dobu, aby
totiž se neopovážili něco takového konat před do—
bou zákonem stanovenou, oba jsou přivedeni

k manželské smlouvě. Nejprve ovšem jsou rukou
kněze postavení v chrámě Páně s obětmi, jež mají
přinésti Bohu, a tak konečně přijmou požehnání
a nebeský závoj, jak kdysi Pán prvním lidem
v ráji požehnal, řka: „Rosťte a množte se“ atd.
Tak i o Tobiášovi je psáno, že dříve než se sešel
s manželkou, modlil se s ní k Pánu. Onen závoj
však nedostane, kdo vstupuje do manželství po
druhé. Potom však vyšedše z chrámu, nesou na
hlavě věnce, jež bývají vždy uchovávány v chrá
mě.“
Připrav-ou k uzavření sňatku bylo zasnoubení.

Při něm pravidelně nebýval přítomen zástupce
Církve. Jen výjímečně se udělovalo církevní po
žehnání hned při zasnoubení. Byl-ovšak všeobec
ným zvykem, že zasnoubení se konalo před více
svě-dky.

Zasnoubení pak bylo potvrzen-o tím, že snoube—

nec navlékl snoubence na prst snubní prsten. Už
Tertulián se o něm zmiňuje.3 Isidor Sevilský za
znamenává zvyk, že snoubenka nosí prsten na
čtvrtém prstě, „protože prý na něm je jakási žíla
spoj ená přímo se srdcem“. - Pak byla sepsána zá—'

snubní smlouva.
Po zasnoubení následovalo „ve vhodnou dobu“
uzavření manželského Svazku. Středem oddavko—
3 Apolog. c. 6.
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vých slavností byla mše svatá, při níž snoubenci
obdrželi požehnání, „oddavkový závoj“, a byli
ozdobení věnci.
Tak tedy Církev zachovala nedotčenou podsta
tu a převzala staré pohanské obřady, vžité při
uzavírání sňatků (zasnoubení, snubní prsten, při—
nášení oběti, závoj, věnce), ale pokře-sťanilaje.
2. Když přijaly víru germánské národy, Církev
uznávala také manželství uzavřená podle jejich
práva. Podle německého práva se též rozlišuje
zasnoubení a uzavření sňatku. Ale podle něho za
snoubenku dával souhlas její otec, po případě po
ručník; nevěsta byla totiž od něho ženíchu ode
vzdána čilí od-dávána (odtud název oddavky). Ta
to smlouva byla původně věcnou smlouvou (rie
věsta byla téměř prodávána); když se později
změnily právní názory, "změnilase ve smlouvu o
sobní, která se užavíral-as použitím symbolických
obřadů,k nimž patřilo zvláště odevzdání prstenů.
Změnil se názor na naprosté poddanství žen
pod moc “otcenebo poručníka, a tak nevěsta se
mohla sama i zasnoubiti i vdátí, t.—
j. odevzd-ati se

svému budoucímu manželu jak-opánu. Při takové
smlouvě pak poručníka zastupoval zástupce, jejž
si zvolili sami snoubenci, a který s počátku ne—
musel býti ani kněz. Obyčejně však byl k tomuto
úkonu pozván od snoubenců kněz a Církev sama
to schvalovala a zakazovala laické sňatky, t. j. bez
účasti kněze. Sněm trevírský r. 1227ustanovuje:
„Z-apovídáme,aby laici, ať jsou jakékoli hodnosti,
neOpovažovalíse uzavírati sňatky sami bez kně
ze.“ Podobně ustanovuje i pražský sněm r. 1350
a magdeburský sněm r. 1370.
Než i přes opětovné církevní i státní zákazy
byly po celý středověk uzavírány též tajné, ne
ohlášené sňatky (matr. claudestína). To mělo o
všem neblahé následky a způsobilo celou řadu
zmatků. Dlouho se volalo po nápravě. Konečně
sněm tridentský vykonal nápravu. Dekretem Ta
4 De eccl. off. II, 19.
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metsi prohlásil za platná pouze taková manžel
ství, která byl-a uzavřena před farářem a dvěma
svědky. Ustanovil jako zákon, aby vlastní farář
se tázal snoubenců na jejich vzájemný souhlas, a
potom jim požehnal. Tím se Církev nijak ned-o—
tkla podstaty této svátosti, totiž manželského sou—
hlasu; jen stanovila jisté podmínky k platnosti
tohoto souhlasu.

Tridentský dekret byl ještě doplněn dekretem
Ne temere z r. 1907, jehož znění přešlo pak i do
nového církevního zákoníka (can. 1094—1099).
Účast kněze při sňatku byla tedy různá v růz
ných stupních církevního obřadu. Všeobecně lze
rozlišit tři stupně vývoje. Nejprve se uzavírá sňa
tek'před Církvi, při čemž kněz je pouze zástup—
cem Církve. Potom se uzavírá sňatek prostřed
nictvím Církve, při čemž kněz sám už vykonává
oddavkový obřad a přejímá úkol onoho poruční
ka, odevzdávajícího snoubenku snoubenci. A ko—
nečně na třetím stupni vývoje přestává ono ode—

vzdávání nevěsty, takže sňatek je spíše vzájem
ným odevzdáváním a přijímáním souhlasu, na
jehož zjištění se klade nyní největší Váha. Tento
souhlas, jenž byl původně dáván při zasnoubení,
Církev zjišťuje bezprostředně před uzavřením
sňatku; tím obřady zasnoubení přešly do oddav—
kových obřadů. A tak i původně zásnubní prsten
se stal prstenem oddavkovým. Podle toho i od—
davkyse skládají ze dvou částí: z otázek, klade—
ných ke zjištění souhlasu a z vlastního sňatku, ze
vzájemného odevzdání se snoubenců.5

5 Sr. L. Eisenhofer:

Handbuch der katholischen

Liturgik. Freiburg i. Br. 1933, str. 413.
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B.S. Havlovský:
VRCHOLNÁ GOTIKA NEBO RANÝ
HUMANISMUS?
(Případ biskupa Jana IV. z Dražic.)

Doba gotická vytvořila v Evropě individuali
ty: stavy, národy i osobnosti. Jednotlivé stavy
zaujaly svá místa: duchovenstvo, rytířská šlech
ta, řemeslnické a obchodnické měšťanstvo - ko
nečně í sedláci, ne jako dav vyvržených nevolní
ků, ale jako vědomí žívitelé tříd vyšších. V nové
Evropě, jak vypadala po stěhování národů, vy
krystalisovaly národní jednotky. Doba románská
byla jako probuzení a první krůčky dítěte. Od
křížových válek se datuje dospívání. Nebylo už
lze zatajovati pod společnou pokličkou mnohost
evropských národů. Nebyl to ještě zdaleka ko—
nec jednotné evropské kultury. Gotická doba by
la jednotou v mnohosti. S vědomím národní od
lišností byla v souladu náležitost k velkému cel—
ku křesťanstva. Teprve reformaci náleží smutná
zásluha, že roz'bíla evropskou jednotu. —Gotika
také uvolní-la lidské individuum ze strohé váza
nosti románské. Dala m=uideál mnicha či rytíře,
vytvořila typ kolonisač-ní-honebo kapitalistické—
ho podnikatele. Individuali-smu-s není naprosto
výhradním znakem humanismu a renesance 
znala jej již doba předcházející, byť v jiném od
stínu.
.Mnohem více, než tušili romantičtí snílkové
s počátku minulého století, stála doba gotická
na pevné půdě skutečnosti této země. Opírajíc
se o ni, povznášela se k nebesům jako vertikály
gotických katedrál. Proto ani její individualis
mus nebyl nebezpečný, neboť ne>byl nevázaný.
Měl svůj ukáz-něný řád.
U nás se s pojmem vyvrcholení gotiky obyčej
ně spojuje jméno Karla IV., ač jsou dobře zná
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my humanistické prvky V jeho okolí a na jeho
dvoře. Dr. E. Winter V díle „Tisíc let duchovní
ho záp'asu“ (L. Kuncíř V Praze 1940) zahrnuje
však celou dobu lucemburskou od nastoupení
krále Jana pod myšlenkOVý oddíl, nazvaný „Ra—
ný huma-nismus“. Již V době panování Janova
sleduje jeho průkopníky. Nejpřednější z nich byl
pražský biskup Jan IV. z Dražic. U něho se o—
pravdu objevuje něco nového, pro co nemáme
shodného pojmenování. Myslí a cítí mnohem
jemněji než minulá generace. A přitom orga
nicky Vyrůstá z nejlepších domácích tra-dic.V je
ho osobě se spojuje vrcholná gotika s tím, co E.
Winter nazývá raným humanismem. Na Janu
z Dražic se dá nejlépe vyšetřovat obsah a nos—
nost těchto dvou pojmů.
Jan z Dražic pocházel z české šlechtické rodi
ny (narodil se asi po roku 1250) a silné Vědomí
rodorvé pospolitosti si zachoval po celý život. Už
jeho strýc byl pražským biskupem a vychoval
jej k povolání duchovnímu. Láska k vědám a u
mění se pojila u něho s náboženskou opravdo
vostí avážnýumchápáním povinností biskupských
od“prvního okamžiku, kdy nastoupil na stolec
svatého Vojtěcha (1311) E. Winter jej charakte
ri—suje:„Z celého srdce oddán svému národu a
Vlasti, stal se ideálním vzorem šlechtického du
chovního, podporovatelem Všehokrásného,vžne
šeného a velikého“ Můžeme proto Jana z Dražic
považovati za typ tehdejšího kulturního českého
člověka Vůbec.
_ Pozdní středověk znal zbystřené cítění ná'bo—
ženské. Je přirozené, že náboženství bylo chápá—
no hlouběji než v dobách, kdy barbarské národy
teprve přijímaly první seménka víry. Je stejně
rysem vrcholně gotickým jako raně humanistic—
kým (p-odle terminologie Wintrovy), že biskup
Jan z Dražic od počátku pečoval o zlepšení du—'
chovní správy Vdiecési. Svolal k tomu účelu sy—
nodu a hleděl si nejprve opatřiti co možná prav-'
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divý obraz o stavu diecése. Potíral také spodní
kacířské proudy v lidu. U nás to bylo valdenství
a pantheistický směr bratři a sester „svobodné
ho ducha“. Tak se nám jeví Jan z Dražic jako
pečlivý duchovní pastýř Vnejlepším slova smys
lu, jak je znala vrcholná doba gotická.
Docela dobový byl také častý případ sporů
mezi pravomocí biskupskou a m-niš-skýmiřády,
podléhajícími přímo papeži. Každá doba měla
své oblíbené řehole; benedikti—nyv tichých ce

lách, kolonisační řády cisterciáků a premonstrá
tů, rytířské řády za křížových válek a konečně
pro .práci V širokých vrstvách lidových (hlavně
v nových městech) vzniklé řády mendikantů, za—
ložené na zap-a'lujícímyšlence křesťanské chudo
by. Čtrnácté století nebylo již stoletím třináctým,
bylo vzdáleno jeho prvotnímu nadšení. Nyní byl
módním řád augustiniánů, který podle mínění
doby spojoval řeholní dokonalost s estetickou
vybraností.
Biskup Jan z Dražic, opíraje se o usnesení kon
cilu viennského (jehož se v letech 1311-1312 zú
častnil) 'a o vysoké pojetí své moci biskupské,
octl se ve sporu s minority, jenž se měl státi osu
dovou událo-stí jeho životá. První příčinou sporu
bylo, že mendikanti pohřbívali po křesťansku
šlechtice, které stihl biskup interdiktem a exko
munikací, protože napadli biskupské statky. Bis—
kupovy pokusy o zavedení jednotné duchovní
správy bez ohledu na exempce řádů zostřily roz
pory. Konečně biskup neuznal volbu Heinricha
ze Schónburgu za probošta v Litoměřicích (Leit
meritz), kamž chtěl prosa-diti jednoho svého pří
buzného. Vrcholem bylo, když roku 1318 dal Jan
z Dražic svou čeledí násilím osv-obodití z inkvi
sičního vězení lidi, kteří byli odsouzeni bez jeho
souhlasu. Papež Jan XXII. okamžitě zbavil bis
kupa úřadu a poVolal jej do Avignonu, aby se
odpovídal z podporování kacířství a odporu ke
Stolicí papežské.
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Proces Jana z Dražic se vlekl od roku 1318 až
do roku 1329, jednak z důvodů politických, jed—

nak proto, že byli hledání stále noví a noví svěd
kové. Po dlouholeté nepřítomnosti slavil J a—n
z Dražic roku 1329 vítězný vjezd do Prahy, vra
ceje se zcela očištěn z nařčení. Volba Heinricha
ze Schónburgu byla však potvrzena a práva pa—
pežské'ink—visiceznova prohlášena. Boh. Balbín
ve své„Vita Arnesti“ označuje pobyt Jana z Dra—
žic V Avignonu za „zkoušku světce skrze navští
vení“. Při vší úctě k Balbínovi nemohli bychom
nyní bráti ten výrok doslova. I když uznáváme
nevinu biskupovu a Víme, že spor byl zbarven
specificky našimi poměry národnostními i sta
vovským rozporem šlechtice-biskupa s“mnichy,
oblíbenými u lidu městského, přece jen to byl
spor nec-hutný, jeden z těch vnitřních sporů me—
zi církevními činiteli, o kterých by bylo lépe,
kdyby vůbec nebyly bývaly. Byl to jeden z do
bových projevů, neboť vrcholný středověk, jako
každá do'ba, jež dospěla ke své kulmina—ci,byl do

jisté míry ůpadkový. I biskup i ti mniši byli sy
nové své doby.
Význam pobytu Jana z Dražic v Avignonu byl
jinde než v nechutném sporu, který mu slávy
nepřidal. Avignon byl tehdy ohniskem kultury,
tam vyrůstal a rozvíjel se Francesco Petrarca,
tam vznikaly z papežské štědrosti nádherné stav—
by gotické. Zase tu máme dvojí pojem: vrcholná
gotika a raný humanismus, vskutku však jen je
den papežský dvůr jako kulturní činitel.
Více než .sedm'desátiletý biskup byl ještě idu—
ševně podivuhodně svěží. Při-nášel si z Avignonu
plno dojmů, neotupených stařeckou netečnosti.
Slunná nálada, jaká ob'lévá ten jižní kout svět-a
při toku řeky Rhóny s velebným pozadím Alp,
to byl nejcennější zisk, jejž si přinesl do Čech.
V biskupském městě Roudnici nad Labem se po
kusil uskutečniti svou představu Avignonu s pa

pežským hradem a kamenným mostem. Zahájil
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velkolepou stavební činnost. Znak jeho rodiny,
vinný trojlisnt,se stkví dosud na mnohých stav
bách. Nápisy i kronikářszkévypravování pražské
ho kanovníka Františka zajistily dílu lbiskupovu
trvalou pa-mátku.J asné věd-omivlastní osobnosti
a péče o zajištění vzpomínky pro věky budoucí
je sice něčím antickým a humanistickým, ale ani
středověku nebyla ta věc cizí.
Při stavebních dílech Jana z Dražic se v našich
poměrech po prvé dovídáme přesná data a jména
stavitelů. Jiné stavitelské památky starší gotiky
byly zařazovány časově příliš dlouho zpátky a
nyní nastává velká revisevjejich datování (srov.
V. Mencl: Biskup Jan IV. z Dražic ve Štencově
sborníku „Umění“ 1941, str. 101—122).Památky
dražické, jsouce pevně opřeny v pramenech, zů—
stávají na svém místě a jejich relativní hodnota
se tak zvětšuje, když se ocitají v méně vyspělém
sousedství.

_

Když .se gotika z místního slohu stala slohem
světovým (asi v 2. polovici 13. století), dosáhla
své klasické dokonalosti. Klasická gotika věno
vala hlavní pozornost hmotné obálce stavby, pro
hnětla a propracovala hmotu s úžasnou virtuosi
tou podle pravidla o tíži zemské, takže každý
článek stavební měl svou přesnou funkci, cosi
podpíral, opíral nebo nesl.
“
Ve střední Evropě nebyla gotika tak lehově
vázána. Starala se více o prostor, hmotou kon
strukce omezený. Vytvořila stavby tvarově sice
mnohem chuudší,slkorosuchopárné, ale zatosonou
pověstnou gotickou horizontální linií. Půlíkruho—
vité přípor'y (p'olosloupy)pozbyly vlastní staveb
ní funkce a změnily se v pouhé linie, jejichž
„smyslem byl směr vzhůru. Také živoucí a natu—
ralistický stavební ornament (nejvíce na hlavi
cích přípor) se ve střední Evropě změnil v styli—
.sované, mechanicky vedle sebe kladené prvky.
Do tohoto vývoje zasáhla u nás jako překva—
pující novinka stavební činnost biskupa Jana
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z Dražic. Jeho dílo má pří-zvukslunného jihu od
břehů Rhóny. Tamější sloh v době poklasické si
zachoval s jemným vkusem nápadný zřetel k o—
zdobným tvarům, =kdekorativismu. Omamentál—
ní plastika ztratila svůj stavební význam a sta-la
se pouhou ozdobou. Tento klasický gotický sloh
k nám uved-l jako průkopník Jan z Dražic. Poz—
ději k nám zasáhl V míře mnohem větší za Kar—
la IV.
Janem z Dražic povolaný mistr Vilém z Avig—
nonu spolu se třemi staviteli zahájil roku 1333
stavbu kamenného mostu přes Labe v Roudnici.
Vystavěli jeden oblouk a zaučili domácí pracov
níky, kteří pak most dokončili. Bohužel, byl zni—
čen za třicetileté války. Dalším velikým dílem
Jana z Dražic 'byl augustiniánský klášter a kostel
v Roudnici. “Stavbu zahájila také roku 1333 do—
mácí stavitelská huť jen průměrně školená. Ná
hle někdy po roce 1338 přešla stavba do cizích
rukou, patrně když cizí pracovníci dokončili jiné
stavby v biskupových službách. Je to hned znát
na rázu stavby. Prostor se v duchu poklasické
gotiky přestává vázati na čistě stavební kon—
strukci klenby. Stavitelům zřejmě šlo o hravý
optický dojem, plný pravé jižní lehkosti. Ozdoby
na hlavicich přípor jsou podány impresionistic
ky, jak to bylo módou někdy kolem roku 1900.
Tak sev Čechách po prvé vyskytl poklasickýsloh
gotický. Pak stavba přešla opět do rukou domá—
cích stavitelůa ti porušili optický dojem prostoru
prolomením velikých oken.
Kromě staveb roudnických z'bývá po Janu
z Dražic ještě několik památek na venkově. Je
to zrušený "farní kostel v Dražicích, jehož pros—
tor má tvar půlrvál-ce,protože oblouky klenby
jsou nízko posazené. Připomíná nápadně kostely
v Provenci, na př. v městě Carcassonne. V Dra
žicích je též zřícenina hradu, kde stavěl už otec

Janův Řehník, a biskup Jan obohatil stavbu hlav
ně o kapli. Stavitelé, povolaní biskupem Janem,
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snad také provedli“ stavbu kostela ve Vel. Pálči
v okrese slánském.
Stavitelská činnost Jana IV. z Dražic má přes
svou nepopiratelnou novost u nás ráz čistě gotic
ký, jak ani jinak nemůže býti. Vývoj umění je
vhodným dělítkem historických dob, jak toho
byl u nás zastáncem na příklad profesor Pekař.
Ten dovedl sugestivně podávati ráz jednotlivých
historických epoch, vycházeje právě z rázu u—mě
ní. Podle něho gotické životní nazírání měl-opře
vahu ještě V následujícím století V hnutí husit
ském. Tím nepochybnější je gotický ráz rané do
by lucemburské. Mnohé z toho, co dr. Winter na—
zývá raný-mhumanismem, bývá stejným právem
shrnováno pod pojem vrcholné gotiky. Biskup
Jan z Dražic má na sobě myšlenkově přes svůj
dlouholetý pobyt v Avignoně málo z toho raného
humanismuJ eho sportsmnichy nepramenil z ně
jakého zásadního nepřátelství k řeholím,naopak,
on sám zakládal kláštery. Byl to jen rozdíl mezi
oblibou různých řeholí. I dr. Winter zdůrazňuje
Vždy křesťanský ráz tohoto raného humanismu.
Počátek 14. století je zajisté. dobou příprav a
kvasu, jak v umění, tak v myšlení, ale všechen
ten ruch a nepokoj vyrůstá organicky z toho, co
tu již bylo, je spíše rozvíjením podnětů dřívěj
ších. Na zlom epoch je vše to, co je na tom hu
manistického, přece jen málo. Název raný huma—
nismus pak spíše jen působí nedorozumění. Snad
by se ho o Janu z Dražic ani ve smyslu průkop
nickém užívati nemuselo. '

V.Stránecký:

KLÁŠTERNÍ CHRÁM AUGUSTINIÁNÚ
NASTARÉM BRNĚ
Mezi nejkrásnější gotické kostely na Moravě
patři klášterní chrám P. Marie na Starém Brně,
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při němž sídlí řád augustiniánů. Klášterní kostel
star-obrněnský stál původně mim-o obvod měst
ských hradeb brněnských, neboť Staré Brno ve
starých dobách nepatřilo k městu Brnu, ale tvo—
řilo samostatnou osadu, která měla vlastní radni
ci. V jediný celek s městem Brnem splynulo Sta
ré Brno až Vdruhé polovici minulého století, kdy
byly také zbořenybrněnské hradby.
Klášterní kostel starobrněnský, postavený z čer
vených cihel přibližně do podoby kříže, je sloho
vě stavbou jedinečnou a téměř úplně neporuše
nou. Ačkoliv více než plných pět století - od své
ho zal-oženíaž do šedesátých let minulého století
- stál vně městských hradeb brněnských, zůstal
podivuhodnou shod-ouokolností ušetřen jakých
koli pohrom-válečných i živelních; a tak v pod
statných rysech za-chovalsi tento chrám svou pů
vodní podobu od svého vzniku až do dneška pl—
ných šest století.
Chrám is klášterem byl založen roku 1323krá
lovnou Alžbětou Rejčkou, vdovou po Václavu II.
Do kláštera byl uveden ženský řád cisterciaček,
který v klášteře zůstal až do roku 1783, kdy byl
cisterciácký klášter starobrněnský rozhodnutím
císaře Josefa II. zrušen a do bud-ov kláštera se
nastěhoval řád augustiniánů, jejichž konvent při
chrámu sv.Tomáše byl z rozkazu Josefa II. zabrán.
Starobrněnský klášter byl augustiniánům přidě—
len jako nové působiště. Vypuzené cisterciačky
pak většinou přest-oupilydo řádu alžbětinek (mi
losrdných sester), a od té doby působily dál na
Starém Brně v malém klášteře za řekou Svrat
kou, poblíž kláštera milosrdných bratří-.
Brzy po založení starobrněnského kláštera krá
lovnou Alžbětou Rejčkou - po níž se až dodnes
nazývá konvent augustiniánů starobrněnských
„Král-ové klášter“ - se začalo se stavbou nového
klášterního kostela, o jehož dokončení se však ne
dostává zpráv. S velkou pravděpodobností však
stavba trvala dlouhou řadu let. Za klášterní kos
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tel až do vystavění nového, nádherného „chrámu
sloužil původní farní chrám starobrněnský, který
stál nedaleko. Zatím co původní farní chrám ča
sem zanikl beze stop, přetrval nový chrám bez
pods-tatnějších změn šesti století a zůstal zacho
ván d-odneška.

Vůně idylického klášterního středo-věkudodnes
dýchá z vyrudlé barvy tmavých cihel zdí staro
brněn-skéh-ochrámu, jehož tvary jsou spíš jemné,
půvabné, než tvrdé a přísné. Na této vzácné a
krásné cihlové stavbě nikterak není zdůrazněna
moc a sláva světská, nic nepřipomíná návštěvní
ku,že tento chrám dala stavět královna, vdova po
jednom z nejmocnějších a nejbohatších Přemys
lov-ců; jen deska uvnitř chrámu na dlažbě před
presbytáře-m,pod níž odpočívá v kryptě královna
Alžběta podle svého přání. Přitom však zároveň
ušlechtilá monumentálnost hovoří z celé stavby,
která zřejmě byla budována stavitelemmměl—cem.
Podobnými sl-oh-ovýmirysy i stejn-ou cihlovou

stavbou jako chrám starobrněnský se vyznačuje
také vzácný gotický chrám sv. Ducha v Hradci
Králové, který byl rovněž zbudován z podnětu
královny Alžběty Rejčky.
Bohatý a vzácný je také vnitřek chrámu, který
však byl "celýnově vyzdoben v druhé polovici 18:
století ve slohu barokním. V posledním údobí de
vatenáctého století byly však stěny i klenba chrá—
mu opatřeny ozdobnými malbami, bez nichž by
se vnitřek kostela se svou vzácnou dobovou nád
hernouvyjímal daleko lépe.

_

Největší vzácností chrámového vnitřku je nád
herný hlavní oltář, který celou svou výzdobou
i jednotlivými uměleckými díly je památkou jedi
nečnou. Roste do výše svým bohatstvím sloupů a
soch a zdá se, jako by celý presbytář byl zbudo
ván jen pr-o hlavní oltář. Kamenná bělost soch
střídá se na tomto vzácném oltáři s ladnými tva
ry barokních ornamentů - a svítí na něm lesk
zlata a stříbra i měnivé odstíny mramorů.
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Nejvzácnější součástí hlavního oltáře je vlast—_

ní „stříbrný oltář“,který byl přenesen do klášter
ního chrámu starobrněnského roku 1783 z chrá—
mu sv. Tomáše, při němž byl augustiniánský řád
až do toho roku usazen. Uprostřed svítící barokní
ná—dhery“tohoto oltáře spočívá v nádherném slo

hovém rámu tmavý, zčernalý zázračný obraz P.
Marie, jehož původ není bezpečně znám. Tento
obr-azbýval dlouho v chrámě sv. Tomáše a stará
pověst o něm tvrdí, že v dobách obléhání Brna
Švédy svou divotvorností ubránil město od zká—
zy. Obraz byl roku 1736, kdy byl ještě v chrámě
sv. Tomáše, slavnostně korunován.
J ako hlavní oltář jsou v bohatém baroku pro—
vedeny i boční oltáře a kazatelna. Na oltářích
jsou také vzácné staré malby, na příklad od je
suity Ignáce Raaba, známého chrámového malíře
barokních do-b.Jinak i na bočních oltářích ka
menná bělost soch malebně kontrastuje s ostat—'
ní slohovou nádherou. Sochařská výzdoba oltářů,
která se působivě uplatňuje v temném, zšeřelém
prostoru starobrněnského chrámu, je z části dí—
lem vynikajícího brněnského umělce pozdně ba—
rokních dob Ondřeje Schweigla.
Zajímavé je také oko-lí chrámu. V sousedství
kostel-ase dodnes zachovaly i pozůstatky ženské
ho kláštera cisterciaček - a to v budově, kde bylo
z jara roku 1938otevřeno Bartošov-oBiblické mu
seum. Když se prováděla úprava místnosti pro
sbírky Biblického musea, přišlo se na krásné go—
tické detaily, které byly pečlivě očištěny a ochrá
něny, aby zůstaly zachovány budoucností. Vpros
torách, které byly určeny pro sbírky Biblického
musea, bývala původně kapitulní síň kláštera
cisterciaček, k níž přiléhala křížová chodba. Bu—

dova byla pro účely Biblického musea důstojně
upravena, byla také nově pořízena krásná okna
s uměleckou malbou a výzdobOu, přizpůsobenou.
gotickém-u duchu, a na okenních malbách byla
také symbolicky zpodobena zakladatelka kláš—
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tera královna Alžběta Rejčka i starobrněnský
chrám. Do místností této budovy byly pak ulože
ny bohaté bibli-ckésbírky, které desítky let shro
mažďoval msgr. Antonín Bartoš (T v létě 1939),
někdejší profesor náboženství, dlouholetý jedna
tel a nakonec předseda Palestinského spolku.
Msgr. Bartoš, který podnikl devět velkých pout—
ních cest do Svaté země, byl vynikajícím znalcem
Palestiny i ostatních biblický-ch zemí. Biblické
museum, které je jeho životním dílem, je svého
druhu jediné na Moravě.
K chrámu starobrněnskému přiléhají také ny
nější budovy Konventu a prelatury, které staveb
ním řešením i dekorací okenních říms jsou v cel—

ku prostší a nenáročnější než klášterní budovy
druhých dvou moravských opatství, benediktin
ského v Rajhradě a premonstrátského v Nové Ří
ši. Je to zřejmé tím, že augustiniánský řád se do
těchto jednopatrových budov pouze přestěhoval
ze svého nádherného konventu při kostele sv. To
máše V dobách, kdy neměl nadbytek peněžních
prostředků k vybudování rozsáhlejších a náklad
nějších k-onventních budov.
_ Vnitřek prelatury (v čele augustiniánského
kláštera starobrněnského stojí totiž infulovaný
Opat a prelát) však příjemně překvapí návštěv
níka bohatstvím památek, slohového nábytku,
vzácných obrazů, starého porculánu a jiný-ch u
měleckých předmětů. V prelatuře je také řada
památek na vynikající členy augustiniánského
řádu, zejména na skladatele P. Křížkovského &
na přírodozpytce Mendela (někdejšího opata &
preláta starobrněnského), jehož osobnost přilá
kala již do Brna, a přímo do zátiší kláštera sta
robrněnského, významné návštěvníky a badatele
z celého světa. Klášter nejednou býval živým
střediskem kulturního života moravského, zvláš
tě za uvědomělých prelátů Nappa a Rambouska,
Za preláta Napp'a býval v klášteře hostem Dob
rovský i Pala-cký. Když Dobrovský zemřel, vy
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pravil .mu prelá_t Napp pohřeb. V tradici svých
velkých předchůdců důstojně pokračoval i ny
nější opat a prelát P. Fr. Sal. Bařina, který obo

hatil klášterní sbírky o mnohá umělecká díla. J e
h-ozásluhou byly na půdě Velkého Brna postave
ny dva nové kostely, Ve Starém Lišk-ovci a na
Babákově náměstí.
V klášterní zahradě se dodnes ukazuje také
zahrádka, kde konal slavný učenec opat Mendel
své pokusy s křížením rostlin, na nichž zkoumal
dědičnost znaků, o níž pak vyslovil svůj proslulý
zák-on,který je znám pod názvem „me-n-delismus“.
Zahrada kláštera vybíhá vzhůru na Žlutý kopec
a je obehnána zdí z červených cihel, která svou
podobou je přizpůsobena zdem vzácného klášter
ního chrámu.
Krásný je pohled na starobrněns-ký klášter
z dálky, s vrcholu Špilberka, zejména od roz—
hledny, odkud je dobře vidět křížovou podobu
chrámu i ostatní budovy kláštera a jeho starou
zahradu; je to tichý kout Brna - učenec Mendel
jej však proslavil po všem vzdělaném světě.

ŽIVOT
PO NAKLONENÉ PLOSE
(Několik poznámek k novému učení pravoslavného pro—
tojereja O. S. Bulgakova, profesora Bohoslovného ústa—
vu v Paříži.-)

Bohatá literární činnost 0. Bulgakova na poli filoso—
ficko-theologickém jistě nepostrádá jakési podivné pů
\ vodnosti myšlení, ba možno snad říci, že právě tato jeho
touha po čemsi novém i v bohosloví svádí učeného: pro-—

fesora pravoslavné theologie na bludné cesty, vede ho
k názorům a tvrzením, které nejsou ve shodě ani s rod
ným pravoslavím, ani s učením katolickým. A nejde tu
jen o věroučné či filosofické jednotlivosti. O. Bulgakov

si vytvořilv těchtooborechsvůj vlastní
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systém,

novou soustavu, V níž o hlubokých křesťanských prav

dách pronáší své vlastní

domysly. Tak řeší O.

Bulgakov s Vým způsobem především otázky prvotní
spravedlnosti1 prarodičů a jejich pádu, vysvětluje ná—
sledky dědičné-hohříchu;2 tak vykládá i mimořádné pO
svěcení svatého Jana, Předchůdce Páně,3 a zvláštní po—

Podrobné kritice podrobil názory Bulgakovy už svého
času učený odbor-ník dr. Bohumil Spáčil T. J., ještě jako
profesor římského východního ústavu.5 My zde chceme
upozornit jenom na některé názory Bulgakovovy, které
jsou v rozporu s křesťanskou tradicí, zvláště pak se svě
dectvím sva-tých Otců východní církve.
*

Hlavním ' pramenem pochybenýoh bohoslovných ná—
zorů O.Bulgakova je vedle jeho učení o Sofii (Moudrosti
Boží) také jeho zvláštní výklad o stvoření prvních lidí.
Na tomto základě budu-je pak dále svou nauku o vtělení
Kristově, o vykoupení lidstva, i svůj názor na Matku
Spasitelovu a na Předchůdce Páně, svatého Jana Křti
tele. Není divu, že po této na'kloněné ploše sjíždí pak 0.
Bulgakov dále k své nové podivné angelo.logii.6
O. Bulgakov učí, že první člověk byl stvořen jako do
konalý, podstatný .a přirozený obraz věčné Moudro-sti
Boží. Že v člověku měl býti vyjádřen i vnitřní život nej
1 Srov. S. Bulgakov, Kupina neopalimaja : Keř ne—
spalný (který neshořel). Pokus dogmatického vysvět
lení některých rysů v pravoslavném uctívání Bohoro
dičky. Paříž, YMCA, 1927 (str. 27 a násl.).

2 Týž, O čudesach Evangelskich : O zázracíoh evan
gelních, str. 90 a násl.
3 Týž, Drug ženicha (O pravoslavné úctě Předchůdce
Páně), Paříž 1927, str. 32 a násl.
' Týž, O Sofii, Premudrosti Bož'ej, str. 37 a násl.
5 Viz „Orientalia Christiana“, Roma, vyd. Pont. Inst.
Orient. Studiorum, Vol. XI. - 4. (1928), De theologicis
conceptibus et doctrinis prof. Sergii Bulgakov, 195-214
a Vol. XVI. —1. (1929), Angelologia prof. Sergii Bulga
kov, str. 29-46.
“ Prof. Sergij Bulgakov, Ljestvica Iakovlja (= Žebřík
Jakobův)._ Ob Angelach (: O andělích), Paříž 1929
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světější Trojice, to jest duchovní hypostatické (hyposta
sis : osoba) otcovství i duchovní :hypostatické mateř—
ství (ve vycházení Ducha svatého). _Proto prý musela
býti stvořena obě pohlaví, muž a žena. Tvrdí .dále, že
původní stav milosti (ju-stitia originalis) patřil v p o.d—

statě k přirozenosti

prvníchlidí, stejně jako

k ní počítá i dar jejich nesmrtelnosti podle těla, že
nebyly tedy tyto dary .dány člověku jen jako přídavek
nad jeho přirozenost (don-um super .additum), jak učí
katolická theologie. Adam měl podle 0. Bulgakova
v sobě životní sílu (mo-hlneumříti : posse non mori),
i sílu nevinnosti „(mohlnehřešiti : posse non peccare).
Odvzozujeto ze slov Písma svatého, že „Bůh smrti ne
učinil,“ (Moudrost, 1, 13—14; 2, 23—24) a z opakovaného
výroku Boha Stvořitele: „A viděl Bůh, že to bylo (1ob—

r ě.“ (Gen. 1.) Proto prý katolíci urážejí Boha, když učí,
že v prvním člověku byla před pádem jeho přirozenost
podrobena žádostivosti .(concupi-scentiae), která není
„dobrem“. Jinde zase připouští O. Bulgakov, že první
člověk nebyl nesmrtelný, ale že se smrt jako možnost
uzavírala v jeho tělesné přirozenosti.7 Adam měl svobo—
bu vlastního rozhod-ování, domníval se však, že může
nabýti duchovní moci a nesmrtelnosti silami tohoto
světa, a tak se rozhodl pro svět, a ne pro Boha. Násled
ky tohoto rozhodnutí se ukázaly v podobě bolesti, trá
zpení, starosti a smrti. Odkloniv se od Boha k světu,
první člověk se stal služebníkem. světa a služebníkem
„knížete tohoto světa“.3
Výklad O. Bulgakova o prvotním stavu prarodičů
trpí nejprve sám v sobě rozporem. Na jedné straně
tvrdí Bulgakov, že nesmrtelnost Adamovi náležela

po jeho přirozenosti,

a že nebyladaremk ní

přidaným, jak to vysvětluje učení katolické. Na druhé
straně však přiznává, že Adamova nesmrtelnost byla

podmínečná:

poslechne—litotiž Boha, nezemře.

Jestliže však přestoupí Boží přikázání, stane se smrtel
ným. První své mínění odůvodňuje O. Bulgakov slovy
Písma: „Bůh smrti neučinil“, a svědectvím Genese, že
7 Srov., Týž, O čudesach Evangelskich, str. 60.
8 Srov., Týž, Kupina neopalimaja, str. 28.
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„všechno stvořené bylo vehni dobré“. (Gen. 1, 31.) Po

něvadž tedy smrt je zlo, nemohla býti v původním
stvořeném světě. Jestliže pak Bůh—Stvořitelsmrti ne.
učinil, je samozřejme, že jí vůbec neučinil ani pro člo
věka, ani pro ostatní svět. Takový závěr však nelze
správně vyvoditi z dvanáctého verše 5. hlavy Pavlova
listu k Římanům, kde .se praví, že „smrt přišla na
všechny lidí“. Smrt byla ve světě vůbec jako podstatná
vlastnost všeho stvoření. Adam svým hříchem ztratil

dar nesmrtelnosti,
rozenost,

dan-ýjemunad jeho při

a tak se vrátil v přirozený stav všeho

smrtelného stvoření. Kdyby byla milos-t,hříchem ztrace
ná, podle názoru Bulgakova patřila k Adamově přiro
zenosti, byla by musela býti zničena ztrátou této milosti
i sama lidská přirozenost.
Než O. Bulgakov si nejen sám leckdy ve svých vý—
kladech odporuje, nýbrž ocitá se i v rozporu s učením
bohovědy katolické, a také .s učením starých církevních
Otců, zvláště východní-eh.Aspoň několik svědectví těch
to církevních Otců zde uvádíme:

Apologeta Theofil učil, že Adam byl stvořen
nesmrtelným - podmínečně
- vzhledem k tomu,
bude-li poslušen Boha či přestoupí-li jeho při-kázání.
S v a t ý A t a n á š pojednává o této otázce ve dvou

svých spisech:„Proti
o vtělení“.

pohanům“

a ve „Slově

Učí tam, že prvnímu člověku byla dána

nesmrtelnost, aby věčně přebýval v obcování se svým
S—tvořitelem.Neposlušnost snížila Adama do stavu smr—

telného stvoření. Obraz a podoba Boží byly v něm pouze

dary z milosti Stvořitelovy

a nikolivpodstat

nou vlastností lidské přirozenosti.
S v a t ý A u g us t i n učil, že tělo nevinného Adama
bylo pozemské, živočišné, .sytil-o se plody (země). Žena

mu byla dána k rozmnožení lidského rodu, protože ani '
nesmrtelnost nebyla překážkou lidského rozmnožení.
Bůh mohl oslavit lidská těla, aniž je musel nechat
zemříti. (Genes. ad Litteram IX. 5—14.) Adam dostal
nadpřirozené dary: nesmrtelnost, spravedlivost, svobodu
od zlé žádostivosti i při plození dětí (sine ullo inquieto
ardore libidinoso). Měl svobodnou vůli, byl nakloněn
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k dobrému (p-ozssenon peccare). Byl smrtelný vzhle
dem k svému živočišnému tělu .(conditione corporis

animalis)i nesmrtelnýdobrodiním

Stvořitele

(:beneficio C-onditori-s; C 0 n t r a J u 1i a n., IV. 82).

Svatý Jan Zlatoús'tý

mluvío tom,že se Ada

movi dostalo nesmrtelnosti jako da r u, kterého pozbyl
následkem svého hříchu.

Svatý Hilarius a svatý Ambrož pokládali
ztrátu nesmrtelnosti za trest za hřích prarodičů. Bůh
zbavil Adama darů, udělených jemu pod podmínkou
& v odměnu za jeho poslušnost.

Svatý Cyril Alexandrijský

učil,že člověk

byl stvořen pro nesmrtelnost, nakloněný k dobru, prostý
nezřízených žádostí a obdařený darem proroctví a
moudrosti. Ale jeho ltělObylo pozemské a proto smr
telné. Dary, které dos-talod Stvořitele, povznášely ho

nad jeho přirozený stav.

Takové bylo také učení svatého

znavače. Blah. Theodorit

Maxima

Vy—

Kyrský mluví

-o tom, že se Adam svým pádem zbavil milos tný ch
d a r ů Ducha svatého. Hřío'h Adamův přešel pak na
jeho potomstvo, které se stalo smrtelným a nakloně
ným ke hříchu

Svatý

Jan

Damašský

píše, že podobnostčlo—

věka Bohu spočívá v lidském rozumu a svobodě. Stav
prvního člověka byl blažený. Dostalo se mu dar ů m i—
l o s t i, mohl zůstat lbez hříchu a nesmrtelný, kdyby
byl zachoval přikázání Boží. Bůh, předvídaje jeho pád,
dal mu ženu, alby skrze spojení s ní umožnil rozmno
žení lidstva, které se stalo smrtelným. Pozbyv n a d p ř i

rozených

darů Božích, Adam se stal služební

kem smrti i žádostivosti, poznal útrapy života i nadvlá
du těla nad duchem.
Jak z těchto svědectví je patrno, není učení o d a

rech, daných prarodičům od Boha nad
je j i.c h p ř i r o z e n o s t, jen výmyslem katolického
bohosloví, nýbrž učením starých církevních Otců, kteří
většinou náleželi k cí-r'kvi východní. O. Bulgakov se
tedy rozchází s podáním staré východní církve, uváděje

své domysly, nikoliv učení p ravoslavn
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é. Je to

ovšem jen důsledek celého jeho systému necírkevního
a svévolného.
0. B u 1g a k o v pronáší mínění, že Ada-m, přikloniv

se ke světu,se stal služebníkem

živlu ni

coty (nebytí) a smrti, a že si tak přivodilbolesti,
starostí a hřích a že se změnil ve služebníka „knížete
tohoto světa.“ Nez-načí-li to, že svět, naplněný bědami,
hříchem,

žázd-Ostivostí a smrtí,

dob.rým“,

n e z ů s t a 1 „v e 1m i

jak tvrdil dříve ©. Bulgakov, a zdali nyní

sám tím neuráží Boha? - O. Bulgakov ví, 'že „svět je
postaven

ve zlém“—,a že, co bylo stvořeno—„velmi dob

ré“, působením původce zla odvrátilo se od Boha:
„Jestli-že vás svět nenávidí, vězte, že mne prve než vás
měl v nenávisti“ (Jan 15); .a přece tvrdí: „Jedno a totéž
je vše „podlesvého obsahu v božském stvořeném světě,
v božské stvořené Moudrosti (Sofii) . .. i po pádu světa
Boží moudrosti v něm svítí.“9
O. Bulgakov učí, že d ě d i čný h ř í ch přechází

na člověkaspojením

duše s tělem, při čemž

tělo (hmota) sarmosebou je poskvrněné. Sjednocení toto
.se děje pro duši dobrovolně, neboť Bůh v okamžiku
stvoření duše vyzývá ji k svobodnému rozhodnutí. Bul
gakov tu vlastně obnovuje p o c h y b n é u č e n i 0 r i
g en o vo, že každá duše tehdy .a jedině tím se :poskvr
ňuje, když se spojuje s tělem.10Ze starých církevních

Otců se přídržel tohoto mínění pouze Vi'k to rin a
musel proto slyšet obvinění z m ani c h e j s k é h o
b 1ud u. 0 učení Origenově upak napsal s v a t ý P e t r
Ale x a n d r i j s k ý, že je to učení hellenské (řecké),
nikoliv však křesťanské.
O. Bulgakov tvrdí dále, že hlavní n á s le d e k d ě

dičného hříchu pozůstáváve smrtelnosti

člověka. Než Církev učí jinak. Adam a Eva tím, že
neposlechli Boha a poslechli ďábla, sami si zvolili svého
pána a stali se „služebníky d'árblovými“. Toto služeb
nictví (otroctví) přechází na všechny jejich potomky,
9 Srov. Agnec Božij, Paříž 1933, str. 148.

“' „Quaecumque anima in carne nascitur, iniquita—tis
et peccati sorde poluitur.“ In Lev., VIIII., 3. Con-tra Cel
su—m,VII., 50.
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takže i novorozené dítě, které se nedopustilo žádného
osobního hříchu, má na sobě „otroctví napřítelovo“.
Z-bavuje se ho jen svatým křtem. Býváme jím „obmý
Váni a nad sníh zbíleni“. Odtud otázka při křtu svatém:
„Odříká-š se sat'anáše, i všech skutků jeho, i v-ší pýchy
jeho?“ Odtud i modlitba křtící-hokněze k Bohu: „Vyžeň
z něho všelikého zlého a nečistého ducha!“ Křest smývá
s nás prvotní hřích, osvobozuje nás od otroctví ne—
přítelova, ale neosvo-bozu-jenás ani od smrti, ani od
bolesti, ani od žádostivnosti,podstatných to přívlastků

naší fysické přirozenosti. Spravedlivý Enoch a pro
rok Eliáš byli zvláštní blahovůlí Boží osvobození od
tělesné smrti, to však neznamená, že s nich byl sňat
prvotní hřích. Aspoň nevíme, kdy a jak by se to bylo
stalo.

A konečnětoto podobenství
Boží v člověku
nezáleží dokonce už v tom, že muž a žena byli

stvořeni podle obdoby (analogie)
dvou prin
cipů v samém božství, mužského a žen
ského, při čemž Duch svatý _by měl představovati
princip žen-ský. Odvolává-li se O. Bulgakov také na
text Syřana Afraata, který přeložil slova evangelia
svatého Jana, hl. 14, v. 26: „Duch svatý, U t ě š it el k a,
on a vás naučí . . .“1 není v tom žádný přesvědčivý dů
kaz. V syrském jazyku nebylo totiž středního rodu, a
tak přeložil Afraat řecké slovo „pneuma“ libovolně
rodem ženským mís-to mužského, jak uvádí církevní
obvyklý překlad. Větším právem byl by se mohl o této
věci 0. Bulgakov doVolávat židovských gnostiků, kteří
učili, že Duch svatý je ženského rodu.12Ale to by byla
ovšem účast na gnostickém bludu!
'
*

„Zdalipak je možné, aby současně v l á dl s a t a 11

nad tělem i duší Předchůdce Páně, na kte—
rém spO-činulDuch svatý hned v životě jeho matky?“
táže se O. Bulgakov, a odpovídá: „Samozřejmě, že ni
koliv.“ A zdalipak je slučitelna služba satanovi zároveň
“ Srov., O Sofii, Premudr-osti Božiej, str. 37.
12Viz, Tixeront, Histoire des dogmes, vol. I., p:. 190.
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se sest-o-upením Ducha svatého na Pannu
M arii, když se svatá Panna tímto sestoupení-mstala
podle 0 Bulgakova „dokonalým zjevením třetí Osoby
boží“? - Ona mu není sice Duch svatý, ale jeho „stvo
řené zjevení“, Ona je „sláva Boží, V niž sestupuje Pán“,
Ona je „Bohoroditelskou Moudrosti“ (Sofia) - tak velebí
Pannu Marii Bulgakov - a současně by měla podle něho

skoro po celý svůj život na sobě nésti

:prvo-tní

h ř i c h, který ji činil služebníci ďáblovou i tehdy, když
ve svém lůně nosila dítě, vtělené Slovo Boží?

Nesrovnatelnost těchto tvrzení 0. Bul

gakova možno si vysvětliti tolik-o úporností sektáře,
který nechce přiznat jasnou pravdu článku víry 0 ne
poskvrněném Početí Panny Marie toliko proto, že b yl a
p r 0 h l á š e n a „k .at ol í k y“. Jenom proto si vymýšlí
novou hypotézu o zvláštním ohraničení moci d'áblovy

„ohnivě hořícím kruhem jej íh-oozáření“.
Cizím je Církvi mínění, že toliko osobní hříchy dávají
ďáblu moc nad člověkem, a ne hřích prvotní.
K stejnému druhu smyšlenek O. Bulgakova patří i je

ho tvrzení,že prvopočáteční hřích byl sňat
s Bohorodičky až o Letnicích, kdy přijala

_křest ohněm Ducha svatého. Ostatněsotvaže
vyřkl tuto svou domněnku O. Bulgakov, hned si pospíšil
ji vyvrátit, uváděje staré podá-ní,podle něhož prý svatá
Panna v hodinu své smrti prosila svého Syna, aby
„odstranil od ní ďábelské obrazy (vidění), obstupující
cestu smrti“.13Neznamená-li to, že ani o Letnicích pře
svatá Bohorodička by nebyla osvobozena od prvotního
hříchu, který umožnil přiblížení ďábelský-ch vidění až
k jejímu smrtelnému l-oži?!
Není potřeba uvádět jiných ještě n e s r -ov n &1os t í
0. B u 1g a k o v a, jako na příklad jeho učení -o trojím
živlu v lidské přirozenosti: duchu, duši a tělu (což je
vlastně starý b lu d a p o 1in a r i s t ů, odsouzený Cír
kví), nebo tvrzení, že Syn Boží vzal z Marie neposkvrně
nou přirozenost prvotního člověka a proto byl i osvobo
zen -od přirozené smrti a mohl umříti pouze smrtí ná
“ Srov. Kupina neopalim-aja, str. 121.
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silnou. Toto tvrzení Bulgakovovo odporuje zase jinému
a zvláště tomu, že svatá Panna podléhala prvotnímu
hříchu a měla tudíž poskvrněnou přirozenost padlého
Adama. Tarto poblouzení a nesrovnalosti v názorech O.
Bulgakova jsou jen důsledkem celé jeho bludné sousta-—
vy, do níž pojal i svoji m a r i o l 0 g i i. A při tom všem

prohlašuje tento profesor bohoslovného ústavu paříž
ského, že se nechce odchýliti od pravoslavného učení!
Odloučeným církvím tu chybí nejvyšší rozhodující in—
stance, nejvyšší učitelský úřad Církve Kristovy, který
by neomylně chránil Boží pravdu zjevení proti svévol
ným smyšlenkám lidské moudrosti, když jednotliví bis
kupové pravoslavní si tu odporují. Za 0. Bulgakovem
stojí pařížský pravoslavný exarcha Jevlogij, proti němu
pravoslavný synod Sr. Ka-rlovický a moskevský patri—

archát.

*

D 0 slov r e d a k c e. Nakonec je vhodno uvésti
o této věci úsudek jednoho z nejlepších znalců srovná
vací dogmatiky. Svou odbornou kritiku náboženských
názorů Bulgakový—chuzavírá dr. B. Spáčil14těmito slovy:
„Kdyby šlo o ,výmysly (spekulace) pouze světské, ne

bylo by žádné překážky, aby kdokoliv podával z pl
nosti svého smyslu co se mu líbí, i když toho nemůže
dokázat. Ale zde se jedná o vzácný poklad Božího zje
vení a tradice, kterého nesmí porušovat bohoslovec,
nýbrž jej má hájit a vysvětlovat. Kdo jinak jedná, nejen
nekoná dílo užitečné, nýbrž škodlivé.“
A největší škodu vidí P. Spáčil v obavě, aby nebylo
takovou svévolnou theol-ogií - jako ji'dělá Bulgakov 
vydáno na posměch & v opovržení nepřátel všechno
náboženství křesťanské.15„Stačí, aby vystoupili u odlou
čených bratří někteří jiní takoví „theologové“, & brzy
bude u nich veta po veškerém tradičním učení Církve
Kristovyť' Proto také na toto nebezpečí upozorňujeme.
S. Marakujev.
“ Viz dr. B. Spáčil, Orient. Christ., vol. XVI. - 1, str.
46. Recense knihy S. Bulgankova Lěstvica I-akovlja, Ob
angelach, Paříž 1929.
15Srov.—Orient. Christ., vol. XI. 4, str. 214.
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LITURGICKÉ HNUTÍ

Co byste řekli vojevůdci, který by učinil všechna opa
tření pro útočný postup: letecký a jezdecký průzkum,
dělostřeleckou přípravu, stavbu mostů a cest, dopravu
munice .a sanity - ale v rozhodnou chvíli by neposlal
kupředu pěchotu, která jedině může území obsadit &
uchránit? Takto by si počínal katolický pracovník,
který by si hleděl všech možných stránek. církevního ži
vota, ale jeho ústředí, liturgii, by nechával stranou. Nu
že, zdálo by se, :že takový katolík ani být nemůže.
Je-li vůbec něco jasné, tedy je pravda to, že vše v Cír'
kviz i organisace, i bohosloví, i kázání, 1kostelní stavby,
? mystika, ba i' samy ostatní svátosti, že jsou tu jen pro
Svátost oltářní, :pro tajemství spojení člověka s Bohem,
pro hostinu více než andělskou, pro mši svatou - pro li
turgii. To zajisté nikdo nepopírá. Ale přece se najdou
kritikové novodobého liturgického hnutí, tak živelné
rostoucího.
Ti nemají zajisté na mysli nic jiného než, neřeknu vý
střelky, ale spíše lze říci nepochopené jednotlivosti to
hot-o hnutí. To hnutí dělají lidé a lidem není dáno ve
všem stále pamatovat jen na podstatné myšlenky. Mož
ná že tedy vskutku tu a tam vznikl onen „Liturgie
sport“, o němž jeden vynikající biskup byl nucen mlu
vit. Došlo snad k nepotřebným rekonstrukcím, k umí
něnostem, snad k estetickému hraní.
Ale kdyby tomu i tak bylo, tedy co? J e—litu nějaká
nedokonalost, nemůže věru být neškodnější nedokona
losti. Budiž si liturgický pracovník jednostranný, ne
praktický, nesnášenlivý, budi-ž si dokonce nedosti se
riosní: sama povaha jeho oblíbené činnosti uloží nepře
kročitelné meze jeho nedostatkům, které by se vyžily
mnohem škodlivěji na příklad v organisačním nebo v
tiskovém životě. Ale což pak taková nějaká nadbyteč
nost, nějaké nedočkavě vybočení ze stávající praxe je
podstatou liturgického hnutí? Což v této vnější stránce
jeho podstatu mají spatřovat jeho kritikové - a jeho
přátelé? Kdyby snad kněz sloužil mši čelem k lidu:
myslím, že by se stejně mýlili kritikové, kteří by se
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zhrozili takového činu, i přátelé, kteří by V tom snad
viděli cennou vymoženost a krok na cestě ke starokřes—
tan-skému životu.
Nikoli - liturgické hnutí je živelným projevem toho,
že celý církevní život následkem okolností, které Pro
zřetelnost-řídí k prospěchu své Církve, je na této cestě
ke starým výšinám. Hnutí to je živelným výrazem ne—
odolatelné duchovní touhy po obnově takového života,
který odpovídá naší době. A že liturgické formy staro
věku .se tu těší zvláštní pozornosti, má své velmi dobré
důvody. Nikdo neup-ře,že jednotlivé modlitby 'a obřady
liturgické mají svůj hluboký význam, k jehož plnému
vystižení je čast—o
třeba se poučit o křesťanské stařině 
ale hlavně jde o to, že musíme a chceme napodobit prá-s
vě tu soustředěnost starokřestanského života kolem li—
turgie. Ta odpovídá - a v tom právě vidíme řízení Pro—

zřetelnosti - jak vlastnímu ideálu Církve, tak praktické
potřebě. doby. Že je ideálem Církve, aby Vše v ní bylo
co nejúže spojeno s Eucharistii, s ústředním Všeobsáh
lým Díkůčiněním, Liturgií - Obecnou službou, nepotře
buje snad důkazu. A praktická „potřeba?Kritikové litur—
gického hnutí často se obávají, že prý .setím budí jaké
si přezírání mi-moliturgických pobožností, na př. sv. rů—
žence, který je přece památnou, od Bohorodičky požeh- 
nanou, pomůckou nábožn-osti. Zajisté!J e ovšem překrás—

né, když tatáž tajemství, která jsem přítomná uctíval ve
mši, připomenu si v růženci mezi dnem. Ale což .(aťuž
pomlčím o případech nikoli vzácných, že někdo spěchá
k soukromé modlitbě, s nepochopením odbyV nebo ani
neodbyv mši) když prostě nemám čas být na mši a ještě
se modlit? To se dnes stane často a co potom? Pak jsem
nucen všechny své modlitby vložit. do mše. Je to mož—
né? Je ve mši všecko, co se kdokoli chce modlit? Je.
Ale musíte mši znát, abyste se ji mohl modlit! A jestli
snad '(jednotlivosti ovšem připouštějí debatu!) nějaké
pozdější změny jsou tomu na překážku, aby liturgie byla
všemi sdílena tak, jako ji sdíleli staří - pak, rozumí se,
žádá liturgické hnutí i návrat ke starým způsobům.
V té debatě zajisté “semusíme vystříhat obou kraj—
nosti-. Dům Boží není hospoda, kde si každý objednává
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co chce a pokřikuje netrpělivě, když to nedostane - to
bychom se oklikou přes tradicionalismus dostali zrovna
k životu sektářů a nových, živých atd. církví. Ale vůči
ctitelům předpisů energicky lze tvrdit, že dům Boží ta—
ké není žádná úřední místnost, kde cosi dostáváme zpo—
za přivřených okének & jinak „Nedotýk-ati se předmě
tů!“ - Nýbrž je to dům Otcův, dům ná-š, rodný: podle
toho si pohovoříme o jeho zařízení.
\
A že se projevuje stále m-ocnějiv těch, kteří církevní
život ještě prožívají, ale i v těch druhých, touha po za
řízeníoh starých - že ta stará zařízení, čím lépe a pozor
něji se do nich zadívá/te,tím lépe našim nejnověj ším po
třebám odpovídají, že okolnosti samy nás do starého ži
vota, do dokonalejšího života nutí - v tom vidí-medůkaz
toho, kterak i na vlnění a proudění dějů lidských lze
vztáhnouti slova žalmu: „. . . Spiritus procell—a'rum,quae
f-aciunt venbum Eju—s!“- Jindřich Středa.

,

PRACOVNA

PRÁVNÍ KRESTANÉ

Nikdo netuší, co je okolo nás křesťanů, kteří svůj

právní vztah k Bohu skrývají pod vznešenýmizpů
soby, neboť styděli by se přiznat i sobě pravdu, že mají
k Bohu poměr námezdný.
Řekne se tomu třeba „liturgické pojetí věci“, nebo
„úcta k předpisům“, „smysl pro tradi-ci“, „záliba pro
věcnost“, „láska ke kráse“, „smysl pro povinnost“ - ale
starý čert má v tom drápky bezpečně.
Toto odvolání na literu a držení se litery je také zna—
mením, že člověk zkostnatěl, když jsou mu nezbytný
takové opěrné Lhole.Protože, jak řekl čínský Laot-se, ne—

má citlivého smyslu pro spravedlnost, kdo má okázalý
smysl pro právo. Protože nemůže pojmout krásu v její
rozlehlostia vláčnosti a třpytné lehkosti, vede ji na ře
tízku estetickém. Protože nemá ducha náboženství, drží
se křečovitě náboženské formy.
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Svobodnému duchu lze lehko přejít od formy ke smy
slu věci, od předpisu zevního k [substancialitě vnitřní.
Někdy se domníváme o druhém, že je to člověk schop—
ný velkých věcí, spolupráce, jednoty s bližními, zkrátka
apoštolského díla. Stačí však ho vyzkoušet právě v těch
to základech všelikého dorozumívání, abychom si zjistili-,

že jim naprosto nerozumí. Nechápenic, zhola nic
- kromě svých paragrafů, svých symbolů, svých
právních .a povinnostních závazků -' vždy ovšem hrubě
zkreslených. Byla by to sysifov—ská
práce, jít s ním třeba
jen na šišky do lesa, neboť má na všechno sv ou formu,
s v ě zamě-ření . . .

A té si neobyčejně váží. J eh o.způsoby, jeho náhledy,
toť obzor celého jeho života. Je arci do něho uzavřen.
A tím upoután beznadějně k dosti truchlivé úloze, být
strašákem na vše-chmístech, kde se smějí svatí andělé;
Lidé budou mít z něho neméně strach, neboť k žádné
opravdové společné práci se nehodí. Hodí se sice Vždy
k úkolům, jak .seříká representativním - neboť tam jistá
nehybnost je vždy vítána. Ale nehodí se k'vážné práci.

Neboťnení elastický;

tak si všude něco pocuchá ze

svého drahocenného úboru. - Marie Štechová.
ZVRÁCENOST

Chce-li někdo průměrného křesťana hodně urazí-tiane—
bo se 0 něm hodně opovržlivě vyjádřiti, řekne o něm, že
je „svatý“. Mnozí lidé to.nesou a cítí jako urážku. Kdy
by o něm řekli, že je lichvář a věroÍomník, neurazí se
tak, jako když mu někdo vytkne nebo má 'Vpodezření,
že je „svatý“.
,
Nad-chází hrozné zvrácení pojmů a hodnot. Svatost
znamená blízkost Bohu. U mnohých. pak lidí znamená
dnes něco nedůstojného člověka. Proto je něco přepja
tého, nerozumného.
Odkud ta zvrácenost, že se lidé stydí více za věci Boží
a sva-té než za hříchy a nepravosti lidské nejčernější?
Protože zhynula Víra, hlavně živá víra V mnohých. Ne
věří v Boha. Bůh a náboženství je “jim choroba, po
litováníhodné poblouzení. Tedy něco proti zdravému
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rozumu. Je těch lidí sice stále ještě menšin-a, ale „dove
dou si vynutiti “respekt i u lidí“věřících, ale s vírou ne—

jasnou, až ostýchavou. Proto se stydí před těmito lidmi
s drzým čelem.
Víra těchto křesťá-nků potřebuje upevnění, utvrzení,
aby věděli, co a koho mají v Bohu. Pak si budou vážiti
jako největšího bohatství daru Boží blízkosti, dar-u Boží
milosti .a života z ní, což je - theologicky řečeno - pra—

vou svatosti.
Zkoumej sebe, zda i ty se nedíváš úzkostlivě na to,
co řeknou o tobě a o tvém poměru k Bohu lidé mali
cherní a povrchní. Vím, že sice člověk nemá házeti perel
sviním, ale z toho neplyne, abys pro tyto rtvorečky za
hazoval svou perlu lásky Boží a projevů této lásky vů
bec!

Jen tak může svět být vyléčen, jestliže dítíky Boží mu
dají jasně pocítití, že se nemá čím chlubiti, že jeho bo
h-aprázdnost je něco ne k vynášení, nýbrž něco krajně
ubohého a nešťastného! Jinak bychom hříšně ustupo
vali světu & utvrzovali jeho dítky v jejich m-al—odušné

prázdnotě. - Braito.
JAK POTÍRAT BLUDY?
Myslíš si, že stačí logicky přivésti protivníka ad ab—

surdum, rozcupovat jeho hledisko. Ještě nikdy tato me
toda nepomohla. Mohli se theologové vítězně, ba jako
vítězstvím opi-tí tvářit, blud dále působil, dále se roz
šiřoval V čem je dočasná, více méně delší nebo kratší
síla bludu? V tom zbytku pravdy, který zůstává v kaž
dém abludu. Je přehnán, vybičován nebo přebroušen.
Právě proto působí jako něco velmi vážného a přísného,
,seriosního.

'

Tak je účinnější vyhmátnouti tento zbytek pravdy,
to, čím blud získává půdu a ukázati živě, přesvědčivě,
protože prakticky a účinně, co katolictví má v tomto
ohledu, jak to má ale vyrovnané a vyvážené. Ale to je
třeba ukázati prakticky. Jako na příklad V sociálním
ohledu. Nestačí dokazovati, že křesťanství má všechny
prvky k řádném-u vyřešení sociální-ch problémů, nýbrž
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je třeba ukázati ihned prakticky, jak se tedy dají tyto
zásady uplatniti, jak se to dá v praktickém životě pro—
váděti. Síla každé myšlenky je její praktické provádě
ní, sl-aubostjejí je teoretisování jejich nadšenců. - Braito.
DEN SVÁTEČNÍ

Carlyle řekl, že člověk zpustne, jestliže si již neobléká
sváteční šat. Propadá své bídě, svým hadrům, a z bídy
hmotné přechází k hadrům duchovním. Zvyká si na
sprosté, nízké a vulgární. Sv. Terezie proto zdůrazňo
vala potřebu čistoty i v nejpřísnější klášterní chudobě.
Aby .se čIOVěknesmířil s ošklivosti, ani s prachem zbí—
daučenosti.

Jakmile člověk obleče se v hadry, velmi často obléká
i duchovní vulgárnost. Tak svádí .tnampová-nílidi mrav—
ně .slabé, aby se chovali plantavě a hrubě &nevkusně,
jako jsou nevkusné .ahrubé jejich šaty. Tak upadá i člo—
věk, k-te-rýse již nedovede povznésti k duchovní neděli,
k duchovnímu dni svá-tečnímu. Může se navléci do nej —
nedělnějších šatů, jestliže neobleče ducha svátečního &;

nepovznese ducha aspoň tu neděli k Bohu, jestli stále
propadá jen všednímu dní s jeho všedními starostmi.
Tak je třeba nejenom obléci hmotně sváteční šat, ný
brž je nutné obléci ducha .svátečního čas od času a sna—

žiti se o to, abychom byli posléze celí proniknutí tímto
duchem. 17e třeba posvětiti, povznésti a očistiti všední
den, aby i on se proměnil duchem služby Boží v den
Boží, v den sváteční. - Bra-ito.
ZÁRLIVOST

S pokomým se snadno žije, pyšný však člověk stále
je stíhán žárlivosti a rozhořčením, říká „Následován—í
Kri-sta“. Pyšný člověk jedná, jako '.by-jen on sám jediný

měl prá-vo jednati. Jen sobě přeje úspěchu. Všechen
úspěch patří jen-omjemu. Protože on samojediný všemu
nejlépe rozumí. Pyšný člověk nesnese nikoho vedle se
be. Snad ještě. otroky, spolupracovníky, nikdy však ne
samostatně působící jedince. Je roztrpčen, když o všem
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není informován. Chce míti všechny nitky všech věcí
v rukou. Proto se také někdy lopotí až nerozumné. Ne
může snésti, “aby při něčem nebyl, “vněčem nehrál spolu
nějakou roli. Je smrtelně uražen, když se něco připra
vuje nebo děje bez něho.
Zárlivý člověk nepracuje pro Boha, i když o něm
mnoho třeba i píše a mluví. Dopouští se strašné svato
krádeže. Bere si slávu Boží a čest jeho za záminku, aby
vynesl svou osobičku. Přiodívá se pláštěm svaté horli
vosti a lásky k Bohu jako šašek histrionským rouchem.
Nasazuje si koth-ur-nyhorlivosti o spásu duší a čest Boží.
Dovede se i dřít a u-štvat, ale pro Boha by toho nikdy
tolik neučinil ani nepodstoupil, jako toho snáší pro svou
čest a slávu.
Práce pro duše a pro čest Boží stala .se tak sportem
jeho ješitnosti a pýchy jako druhý uhání rekordy v bě
hu, automobilové rychlosti nebo zvedání břemen. Jako
jsou směšné tituly světového mistra v házení třeba kla
divem, on chce míti honosný titul horlivého.,neúnavného
apoštola. Říká, že musí tolik pracovat, protože tolik duší
hyne. Ale běda, jestli druhý přesvědčený o bídě 'duší
chtěl by něco bez jeho Vědomínebo řízení vykonati. Do
vede užíti i hnusných intrik, osobních a veřejných vý
padů v novinách. Nasadí si masku pohoršené horlivosti,
která lká nad tak špatnou službou Boží. Podle zásady:
Neslouží Bohu, kdo neslouží mně!
Viď, ošklivé, prolhané zrcadlo! Ba, Všechna zrcadla
lžou a jsou venkoncem nepříjemná těm, kdož nemiluji
pravdu! - Braito.
LÁSKA NIKDY NEPRESTANE . . .

Proroctví přestanou, jazyky utichnou, učení v nic pří
jde. Jen částečně poznáváme a jen částečně proroku
jeme... Láska nikdy nevypadne . .. Největší je láska.
Dar největší, bohatství nejduchovnější, právě křes
ťanské. Všechny ostatní dary jenom nedokonale nás
přibližují k Bohu, jen nedokonale nám ho podávají.
Láska nestahu-je Boha na zem, totiž nepok-ouší se o to.
Láska se stále sama rozbíhá k Bohu. Láska se jim dává
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stále přitahovati. Prorokování i nejhlubší theologické
poznání je jenom nedokonalé. Oč dokonalejší, lepší je
láska, která má jen toto lidsky neblahé na sobě, že ne—
může tak Boha milovati, jak by si toho zasluhoval, ale
má to božské štěstí, že může stále růsti, že může růsti
až do posledního okamžiku.
Může růsti až do posledního okamžiku i tehdy, kdy
se Bůh odmlčí, koho si vyvolil jako proroka, jako uči—
tele. Láska ale přece jen dovede nejdéle nalézati nové
a krásné v Bohu a- když pak je toho už pořídku, do
vede aspoň jej pudirt-i8 místa na místo všude tam, kde
ještě někdo neví o velké Boží láskyhodnosti. Tato láska
zůstane 'i tehdy, kdy se člověk již dobere všeho, čeho se
na světě může o Bohu dobrat.
Láska zůstane .těm, může zůstat těm, kteří byli po—
sláni jak-o Boží proroci s hlásáním jeho poznání. J estlí
opravdu milovali Boha, neodcházejí smutní. Z lásky
učili, z lásky pronokovali a láska přece zůstává. Milo—_

vat může člověk vždycky, i když již nic jiného ne
může. Láska zůstává. O tu se tedy snaž ve všem, i ve
svém učení i „prorokování“, aby tě přijala, až tě vše
ostatní opustí, aby všechno ožilo touto láskou &abys jí
byl opravdu bohatě naplněn. - Braito.
MARIA NEJLEPŠÍ STRÁNKU VYVOLILA

Blah-oslaveníčistého srdce, protože budou Boha viděti.
Čistý Bůh. jen křišťálově čistým srdcem je viditelný.
Kdo si takto očistí srdce, je připraven na věčné patření'
na Boha. Ale již zde začíná jej tušiti, již zde ho požívá,
poznává a rozkoší je naplněn nad nejtajuplnějším a nej—
bohatším poznáním.
'Již teď, již zde. A věčný život bude pokračováním,
ovšem naplněným a nekonečně zmnoženým, štěstí z ob
jetí Boha nejsladšího, dokonale oblažujícího.
Všechno ostatní pomine. Všechny dary a ctnosti. Tam
zůstane jen patřem' a proto i Láska. Láska je tím sil—
nější, čím více patří a vidí. I když zdánlivě jen tuší,
i tehdy je vidoucí, protože láska je jasnozřivá a právě
tušení jí nahnazuje blízkost patření.
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Proto patření &láska z patření nebude odňata od dětí
Božích. iNet-oulejse tedy královstvími cizokrajnými. Bu
dou odňata. Jen království, které člověknajde v důleč
ku vyklečeném láskou k Bohu, nepomine .a nebude od
ňato od těch, kteří milují na kolenou!
Jak by proto mohl vybízet Ježíš Marii, aby opustila
své místo v Boží lásce'na Boží hrudi, aby je zaměnila
za lásku Boží V kuchyni Martině? Ostatně nic by to ne
bylo plátno. Maria by i tam dlel-a více u lásky a duše
Páně než u jeho potřeb.
Proto ji nechává Mistr u svých nohou. Nežárli na žád
nou Mamii,kterou ponechává Pán jenom -usebe. Možná,
že 'by vám, hemžícím se v kuchyních starostí tohoto
světa, bylo i těsno, kdyby iMarie vám v nich pomáhaly!
Braito.
MILUJE MNE MÚJ BUH!

Není-li to prázdné slovo, že mne Bůh miluje, je třeba
od jeho lásky odloučiti vše, čím je slabá &chybná láska
má, a je třeba vše čisté & opravdové v lidské lásce po
výšiti na nekonečnou.
Nesrovnatel-ná je jeho láska s láskou lidskou. Mne při
tahuje k lásce tvor již láskyhodný. Ale láska Boží nic
v člověku nepředpokládá. On si mne teprve musí svou
láskou učiniti láskyhodným. Jeho láska je nesmírná. Ne
unaví se nikdy a nevyschne jako láska tolika lidí, kte-
rým nestačil dech na dlouhou a svízelnou cestu.
Miluje mne opravdu. Ale když někoho skutečně mi—
luji, toužím po jeho přítomnosti. Rozumím mu & čtu
v každém jeho pohybu & náznaku. Mám živý zájem
o vše, .co se týká drahé bytosti. Co dělá, čím trpí, co
velkého chce podniknouti. Její podniky a její bolesti
jsou zároveň i mými. Všechno je milujícímu u milované
bytosti důležité. Vše bere vážně.
Tak nějak .sočištěním všech nedostatků a s nekoneč
nou d-o—konalostípředstavuj

si lásku Boží. Tak budeš

šťastný a klidný, i kdyby tě nevím co stihlo!
Tato láska Boží .ti již může .stačiti. Za-hřeje tě dosta
tečně &obštastní vnchovatě. Ale i tvá láska k Bohu mu—
sí býti podobně upřímná a nezměrná. Ani ty nesmíš se
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cize chovat k Bohu Ani ne pouze a jen slavnostně!
Chladné .a obřadně. Láska znamená chtít dobře milova—
né bytosti. 'Snažiti se o toto dobré. Tato láska není pouze
citovým vzrušením. Milují-címusí tak chtíti dobré mi
lovanému, že zapomíná na sebe, všechno učiní, aby se
milovanému dostalo toho nejlepšího. Tedy, aby Bůh měl
prvé místo V mém všem, prvé místo, jak mu přísluší!
A abych mu toto prvé místo dával ve svých myšlenkách,
touhách i snahách! - Braito.
MYSLÍŠ, ZE DOBŘE VIDÍŠ, POKRYTCE?

Polnrytče,vyvrz nejprve břevno z oka svého .apak pro
hlédneš, abys vyvrhl snítku z oka bratra svého.
Nejenom že jest to hnusné přibližovati se kesvým
bratřím s napomínánim, „zatímco je pokrytec sám plný
hříchů a větších hříchů, ale pokrytcovy oči nejsou vů—
bec čisté a proto nejsou s to, aby ukázaly chybu,'skuteč
nou chybu V pravém světle a ve správné velikosti. Po

krytci se sice rádi dotýkají ran a' hlavně otevřených a
choulostivých ran svých bratří, ale jsou tak neobratní,
že sáhnou vždycky vedle, že obyčejně zraní když se tvá
ří jako by chtěli pomoci a vyléčiti ubohého bratra.
' Sahají svýma nečistýma rukama, rukama od hříchu
neohrabanýma do jemného oka, do jemného svědomí,
d-o jemné duše, do intimních zápasů a bolesti a zkou—
šek svých bližních. Bližní by .se možná sám lehce zbavil
těch svých nedokonalostí, lehce by sám s pomocí Boží

přetrpěl, unesl své kříže, kdyby mu takový pokrytec
svou těžkou tlapou nesahal do jeho jemného nitra. Pak
teprve nastává zranění. Zanícení. Lidé, pokry-tci napo
mínaní, káraní a vy-chOfváV-aní
jsou jen nadbytečné dráž
dění k netrpělivosti, k hořkosti.

Proto jsou tak žalostně slabé a bezvýsledně námahy
pokrytců, aby zjednali nápnavu. Naopak, ještě více roz—
tnpčí, znechutí ty, které chtěli zachraňovat.
Jen lidé opravdu svatí .a duchovní vidí pravá nebez
pečí a co ohrožuje duše jejich spolubližních. Pokrytci
vidí jen hnidy. Bojují proti větmým mlý-nůmjako proti
pekelným nestvůrám. Mladým to ovšem ze začátku ne
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obyčejně imponuje, když je někdo ze starších a váže
ný-ch,nebo vůbec když někdo z bližních je odklizen ne
bo aspoň je bit. Někteří nohsledové takových pokrytec
kých prskajících dědečků, .,vyklizujících“, co se jím
nehodi do jejich kacířského krámu, statečně se po nich
opičí, ale jsou směšní jako ta opice Všem lidem rozum
ným a dobré Vůle. - Braito.

ŽEN
Z DUCHOVNIHO ZIVOTA

Archivo. theológíco..Granadino. Granada 1940,str. 240.
Nákladem Theologické fakulty jesuitské v Granadě. —
Třetí svazek této skvělé theologické revue je radostnou
zvěsti o zotavující se Církvi ve Španělsku, která tolik
trpěla pod nelidským a zběsilým terorem komunistic
kým. Celé číslo je takřka věnováno velkému členu je—
suitského řádu, kardinálu Toledovi. Je probrána celá
jeho nauka ve specielních studiích. Je todobré oboha—
cení historické theologie.
BALTHASAR HANS URS. V.: Kosmische Liturgie.
Herder, Freiburg, 1941,str."382, RM 7.20. Kniha je prv
ním pokusem podati celou theologii řeckého Otce sv.
Maxima Vyznavače. Maximus shrnul veškerou moud
rost řeckých svatých Otců před-sebou. Maximus je zá
roveň filosof i theolog, který shrnul svatou vědu, kterou
našel, v ,mohut—nou,nádherně sklenutou synthésu. Vě
nuje ho-d-něpozornosti otázce gnose, která stále východ
pronásledoval-a a ještě pronásleduje, jak je vidět z po
sledních prací pravoslavných theologů V emigraci. Kni
ha je tak psána, že musí zajímati laika. Je psána okouz
lujícím slohem, když ukazuje, jak celý svět vychází
z ruky Boží a jak se vrací oslavováním Boha-zase k ně
mu. - Braito.
BROŽ-HRÁT: Růže ran. Melantrich, Praha 1941,str.
90, 25 K. Básně německého baroku. Obvyklá thémata
barokní lyriky, barokní náboženské a didaktické poesie,
ale plná duchovní svěžesti, kterou vyniká zvláště ně
mecké baroko, na němž se hodně učilo a živilo i baro
ko naše. Baroko plné života rádo V poesii připomíná
marnost všeho, marnost veškeré slávy, kterou se tolik
odívá. Brož-Jirát vybrali hodnotné autory. Brožův pře
klad je sourodý barokní slavnostní šíři. Sbírka je boha
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tou duchovní hostinou. Většina básní se čte jako klasic
ká meditace. - Braito.
D.IBELLIUS MARTIN: Wozu Theologie? Klotz, Leip
zig, str. 80, 1.50 RM. Takřka jedním dechem jsem pře
četl tuto zajímavou rozpravu starého theologa protes
tantského o theologii. Vytyčuje smysl, zásady, potřebu
theologie a jejího studia. Ve službě Božího slova, ne je—
nom pro běžnou praxi, tak zní jeho heslo. Podává záro
veň metody žádaného theologického studia-,ukazuje její
nesmírnou důležitost pro celý život celého křesťanstva.
Bylo by velmi důležité, kdyby naši bohoslovci a naši
kněží dostali do rukou takový podobný spis, psaný s ta—
kovou moudrostí a láskou .k vědě i theologům.
GROSS JOSEF: Výstup duše k Bohu. Velehrad, Olo—_
mouc 1941, str. 227, 20 K. U této knížky více než u jiných
je význačnější a potěšitelnější, že v tak malém časovém
rozpětí dochází k novému vydání, neboť jde skutečně
o dílo opravdové hodnoty pro duše, toužící po duchov
ním životě, a to nejen pro ty, jež se zasvětily na celý
život Boží službě, nýbrž pro každého člověka majícího
smysl pro duchovní vzestup v lásce Boží.
HABÁN METODĚJ O. P.: Psychologie. 2.doplněné vy
dání, Jitro, Praha 1941.- V krátké době vychází znovu

Habáňova Psychologie,

která jest nesporně jedním

znejlepších českých filosofických spisů naší doby. Zvláš—

tě však jest významný důraz, který klade autor na filo
sofický charakter psychologie proti běžném-u chápání
této vědy u nás. Je to po prvé, co slyšíme u nás slova

jako tato: „Oblast duševna nesmíme omezovat předpo—
klady _aniz přírodních věd, ani z filosofických systémů,
chceme-li poznati a určití přesně její vlastní povahu.“
Zdůrazňovati nepostačiteln—ostmetody exaktní a pouze
introspekčrní v psychologii a naopak vyzdvihnoutí vý
znam metody racionální, to je jistě velká věc v nové
české filosofii. A ještě Větší klad jest, spojuje-li autor
tuto metodu racionální s vědeckými zkušenostmi, &tak
vlastně smíšenou metod-ou podává první českou filoso
fickou psychologii, jak je to jediné správné, aby mohla
být psychologie filosofickou vědou a ne jenom snů-škou
empirie nebo pochybné spekulace. Ale jsou i jiné věci
v této knize, které je třeba schváliti. .Obdivuhodným
způsobem máme ve spisu sneseny významnější psycho
logické systémy &jich kritické hodnocení v jednotlivých
otázkách souvisle s látkou díla. Tyto části díla patří
k nejcennějším, odhlížíme-li od výkladů podstatných
nauk psychologických podle systému aristotelsko-to
mistického. A vůbec hlavní přednost tohoto díla jest
nauková jasnost, jak ji nejsme zvyklí viděti -v moder—
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nich filosofických spisech. Nejobsáhlejší kapitoly spisu,
o životě animálním a o životě vůle, jsou vzácným dílem
každá pro sebe. První z nich znamená totiž u nás pře
vrat ve vysvětlení psychické hodnoty smyslového živo
ta i vyšších jeho stránek _- počitků, obrazotvomosti a
paměti. Druhá velká kapitola, o životě vůle, jest u nás
první slušnou původní prací o tomto “předmětu 8 hle-.

diska filosofie .peripatetické a tomistické, nemluvíme-li
anio tom, že je to zároveň první Vážná kritika řady mo
derních teorii o životě vůle. Naukový obsah této části
bude u nás jistě novinkou. Litujeme jenom, že autor
ani v tomto vydání nevěnoval více pozornosti závěreč-'
ným kapitolám. - H. P.
Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Díl I. Text.
Druhé vydání. Vydal Vyšehrad, Praha, 1941.Cena 45 K.
Neúnavný P. Ovečka S. J. podává druhé vydání Duchov
ních cvičení sv. |Ig-náce; rtoto vydání je v drobnostech
poopravené a doplněné. Překlad je dělán podle textu
historicke—kritického vydání z Monumenta Historica
Societatis Jesu. Sv. František Saleský pravil, že Du
chovní cvičení sv. Ignáce zrodila více svatých, než mají
liter. A že jejich obsah dosud nezvětral, je patrno z to
ho, že jsou opět vydávána. Výborný informační úvod
(Postup myšlenek) pomůže hned ze začátku vniknout
do základních pravd Cvičení. Přidány jsou také papež
ské listy 0 Duchovních cvičeních a seznam odpustků,
které lze získat.
St. Laurentii a Brundusito Opera. omnia. Patavii, 1941,
sv. V. a VCI.S nadšením třeba pochválit obětavost a lás
ku italských kapucínů, kteří vydávají sebrané spisy to
hoto velkého svého světce. Pro nás Čechy má sv. Vavři
nec velký význam, protože on k nám „přivedlkapucíny,
on je budovatel hradčanské Lorety, kde také napsal
hod-něsvých spisů, hlavně svých kontroversí s protes
tanty. Tyto dva svazky obsahují jeho postní kázání, jež
jsou homiliemi na nedělní evangelia. Ke každé neděli
jest řada kázání, jež dlouhá léta konal svatý Vavřinec
na různých koncích světa. Vydání je neobyčejně pietní,
kritické s průvodními historickými a vydavatelskými
poznámkami. Dílo je tiš-těno velmi pečlivě, až přepycho—

vě. Máme jedno přání: aby naši důstojní Otcové kapu
cíni přeložili něco z tohoto vydání sebraných spisů. Rá
di jim to vydáme v Edi-ciKrystal, abychom splatili po
někud-dluh našeho národa ze všechnu apoštolskou práci
a horlivost, kterou věnoval svatý Vavřinec našim ze
mím. - Braito.
PJES OTTO: Im Herrn. Herder, Freiburg, 1941, str.
604, 4.50 RM. Je třeba neustále připomínati našim lai
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kům, že oběť .a společná modlitba a život Církve i je má

zajímati, že ioni mají ze svého života učiniti jedinou
oběťa podávati celý den ve smyslu obětn'íka, který mů
že spojovati svůj celý život posvěcený s obětí Ježíše
Krista. Proto vybral autor církevní modlitby, modlitby

svatých Otců, něco podobného, jak u nás učinil před ča—
sem dr. Urban.
WALTER: Das Kommen des Herrn, Herder, 1941,str.
184, 2.80 RM. Stud-ie o posledních věcech člověka podle

Nového zákona. Liči správně theologicky smrt v jejím
rámci ne osobního odchodu se světa, nýbrž v rámci zvol—
na přicházejícího království Božího, jež přijde jako ob
novení celé země v nový sVět. Abychom se nebáli po
smrtného života, nýbrž postavili jej do velké naděje no—
vého života, plného života z Krista zmrtvýchvstalého.
Z RUZNÝCH POLÍ
BRUNO H. BÚRGEL: Z dalekých světů. Přel. dr. Jan
Buchníček. Česká grafická unie, Praha, 1.941.,str. 550.
Známý německý hvězdář Bůrgel srozumitelně ukazuje

nejširším vrstvám rozmach moderního hvězdářství. Lát
ku již tak zajímavou oživuje drobnými episodami ze
života slavných průkopníků & nepozorovaně vede čte
náře do závratných výšin nebeských těles. Čekal jsem,
jak zůstane bezradně stát uprostřed čísel a světů, ale
místo toho jsem četl: jen pošetilec neuzná, že tato neko
nečnost prostoru i času, plná lesku, kouzla, nepochopi

telna a štěstí, má hlubší, vznešenější smysl, i když ne—
dovedeme přehlédnou-ti její počátek a konec, ani plán,
podle něhož je vybudována. Obdivujeme se a vážíme si
jeho touhy vyrovnat se .se světovým řádem hylemor
fické soustavy. Jenom veliký duch nalezne tolik odvahy
a poctivosti, a snad právě proto si uchová přesto nej—
srozumitelnější podání odborně vědecký ráz. —I. S.
COOLEN: Tři bratří. J anda-Sfinx, Praha 1941, str.
250,cena 25 K. Pokračování .a'rozvedení některých par
tií staršího románu Ves u řeky. Román napínavý a za
jímavý pro řadu ostře vykreslených osobností. Mně se
sice osobně nelíbí, proč muse-jí býti ty lékařské postavy
všechny jaksi přebroušeny a překresleny, proč by mu
sil býti venkovský lékař originálem za každou cenu, ale
to již souvisí vůbec s tématikou moderních románů,
proč si vybírají témata zrůdná a kuriosní. Ale psycho—
logicky jde do hloubky, i když je to psychologie mimo
řádnosti. Skvělá je psychologie tety Marijčiny, která
dělá vše, aby nenastalo smíření a odpuštění mezi roz
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hněvanými manžely. Láska k brabantskému kraji vklá
dá Coolenovi nejkrásnější

rody. - Braito.

obrazy a líčení života i při—„

DVORSKÁ MARIIE: Verunčino štěstí. Velehrad, Olo—
mouc, 1941, str. 120, 15 K. Nezastřeně jdouc za snahou

ukázat krásný a příkladný život zbožné rodiny připíná
autorka na milostný příběh mladých lidí se šťastným
koncem několik obrazů rozličných povah a učí při tom
čtenáře rozeznávat dobro od zla a milovat je. Knížka
potěší i pobaví malé čtenářky.
GROGGEROVA PAULA: Brána na Grimmingu. -I. a
II. knih-a, 270 a 380 stran, cena brož. 85 K. První díl

překládal Jan Čep, na druhém díle spolupracoval s ním
Karel Dvořák. Před 15 lety vyšla kronika rodné vísky
spisovatelčiny z dob napoleonských „Grímmingtor“. Ze
štyrského lidového prostředí vyvěrá řada příběhů a osu—
dů, soustředěných kolem legendárního námětu o hoře:
Grimmingu, která má V podání lidu bránu, otvírající
na Boží tělo cestu k po—kladůmuvnitř skrytým. Mladý
myslivec se odváží vstupu do hory z lásky k svůdné sel
ce a zahyne. Krása jazyka, přírody a poesie není nijak
setřena překladem, který je výstižný a svěží.
JÁRVENTAUS: Tichá země. Vilímek, Praha, 1941,
str.“170, 24 K. Román z laponského pro-středí. Román tak

tvrdý, jak je tvrdý život laponských rybářů a sedláků,
kteří se snaží urvatí svým políčkům chudým a písečná
tým vystaveným bouřím a zimám, co se urvati dá, ale
za cenu krvavé námahy. Právě tak tvrdí jsou i lidé ži—
jící na tomto strašném zápasišti. A právě proto dojímá
tklivá dobrota, dobrota a věrnost beze slov, Věrnost &
dobrota druhů ve stejné robotě. Tato ztišená dobrorta
pomáhá i vítěziti nad duchovními nebezpečími, kdy hro
zí člověku žijícímu příliš primitivně i upadnouti do man
želské nevěrnosti. Tichá dobrota laponské dobré zbožné
ženy pomáhá tvrdému muži najíti sebe a věrnost k po—
vinnosti. - Braito.
KOMENSKÝ: Stručná historie církve slovanské. Me
lantrich, Praha, 1941,stran 120, cena brož. 20 K. Se zá
jmem si přečte i katolík tuto historii cirkve bratrské.
Čítám sám takové věci s tím úmyslem, abych pozna-l,.
z jakých předsudků vycházejí ti, kteří nás nemiluji,
abych Viděl, v čem a proč nám nerozumějí, abych Viděl,
které chyby od nás ty, kteří jsou na druhém břehu, nej—
více odrážejí. Také abych-om Viděli, V čem máme děko

vati svému učení, které nás ochraňuje před přehnáním
&výstřelky a reakcí, jež jsou prameny skoro výlučnými
Všechsektářských podniků. S druhé strany je kniha Ko
menského zajímavá jako doklad vážnosti, kterou naši
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předkové se snažili o uchopení a uskutečnění Kristovy
pravdy. I tot-ohnutí je svědkem naší náboženské vážné
snahy. - Braito.
.
JAROSLAV KVAP-IL: Princezna“ Pampeliška. Nakla
datelské družstvo Máje, Praha, 1941,str. 107, cena .10K.
Od téhož autora vyšly současně v téže sbírce Divadelní
knihovny Máje další dVě Kvapilovy hry Oblaka a Siro—
tek. Všechny tři hry vycházejí po nové ůpravě autoro—
vě, která umožňuje jejich provedení bez hudby i na
malých jevištích. Je patrné, kterak Kvapilovo pero je
především určeno pro ideální pohádky, zatím co hra,
zasazená do rámce skutečného života, jako na př. Obla
ka, nedovede vzbudit dojem zamýšlené skutečnosti a
přesvědčivosti.
MÁLK AUGUST: Lidé a moře. Román. Jos. R. Vi
límek, Praha, str. 360,cena 48 K. „Světová žeň“ v tomto
17. svazku uvádí čtenáře do estonské vesničky, kde se
odehrává přerod rozervaného dobrodruha v poctivého
pracovníka. Kolem Kustase se rozvíjí naturalistický věr
né líčení těžkého života chudých rybářů, jejich zápasů
s mořem a s vlastním nitrem. V obou zápasech jes-tlíče
na mnohá porážka, která však přecese nestane záhubou
duše v jádře spravedlivé. -es
MORETTI: Hlas Boží. Vilímek, Praha, 1041, str. 270,
cena 35 K. Román o strašné krisi duchovního, nábožen—
ského života, v němž končí důvěra k Bohu naprostým
ztroskotáním a beznadějí té, která tolik očekávala od
Boha. Román byl pro mne velmi zajímavý pro potvr
zení toho, co stále ukazuji, že náboženství, které nehledá
Boha v Bohu, které nečhce býti především jen podří—
zením a u křesťana láskyplným podřízením se tvora
Tvůrci, a které vlastně má sebe anebo svou lásku třeba
k druhým za předmět, že takové náboženství je svrcho
vaně vrátké, nevydrží nárazy. Lidé očekávají od Boha
to, jak tomu sami rozumějí. Chybí tu ona víra, která
věří nejenom v Boha, nýbrž také Bohu. Taková víra
chybí ubohé .služce, která chce obrátí-t svou paní, která
jí slepě slouží, ale která ztrácí svého Boha, jakmile ji
„sza-me“ v tom, do čeho postavila svůj celý smysl ži—
vota. Tak to měl řešiti auto-r a tak by to bylo důstojné.
Zatím však se zdá, že sám se tak dívá na Boha i na ná
boženství. Ovšem to není plné náboženství a nemůže se
naprošto u-pla-tnitive skutečném životě. Jinak je skvělé
líčení života, zvyků románského kraje. - Braito.
PERNICA BOHUSLAV: Život Prokopa Diviše. Vele
hrad, Olomouc, 1941, str. 65, cena 15 K. Z životních dat
podivného muže vysvítají neblahé osudy, zapeklité ná—
hody, neporozumění a nepochopení v nejbližším okolí,
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jež dovedlo jeho'pokusy a vynálezy nejen odbývat po—
směchem, nýbrž přímo samého kněze Diviše nenávidět
do té míry, že sám přes-taldodržovat míru a dával pod
něty pak již k oprávněným výtkám. Slunný-ch chvil by—
10 v,jeho životě málo. Proto - i když jsou předmětem
vyprávění především fakta jeho života sama, aniž při
tom je podán hlubší obraz osobního charakteru - je zá
služné, že vychází tiskem jeho životopis, jemuž autor
správně dává poslání: „Svět, který nepřál živému, nechť
dá mrtvému, což jeho jest.“ - K.
Píseň o Nibelunzích. Přeložil Frant. Autrata. Česká
grafická unie, Praha, 1941, str. 321, 40 K. Píseň o Nitbe
lunzích je z největších národních eposů germánských.
Jeho přeložení do češtiny znamená velký kus práce,
uvážíme-li, jak rozsáhlé dílo je to, obsahujíc neméně
než 2379 čtyřveršových sloh. A je vidět na překladu sa
mém, s jakými obtížemi musel ,pracovat překladatel,
jenž měl za předlohu staroněmecký text a chtěl podat
věrný, ne-li doslovný, překlad a zachovat při tom totéž
metrum a stejný rým. Proto překlad místy vypadá za
starale a tvrdě. Někdy to vypadá, jako bychom četli
básně z poloviny minulého století, tak staré výrazy čte
me. - K
SAHANEK STANISLAV: Přehledné dějiny _němec
kého písemnictví. Unie, Praha, 1941, stran 270, cena
36 K. Skutečně obsažná příručka pro každého, kdo hle
dá informaci o kterémkoli období německé literatury
od nejstarších dob germánských po současně žijící au
tory. Zejména z poslední doby je zachyceno hodně děl
a autorů, a to skutečně až do doby současné, takže je
možno'považovat dílo za úplnou pomůcku. Pro podroba
nější informači ovšem by právě pro tuto dobu, dílo ne
stačilo, proto snad by bylo vítanější pro čtenáře, kdyby
bylo dílo provázeno bibliografii. - K.
SKÁCELÍK FRANTIŠEK: Venkovský lékař. Vyše—
hrad, Praha, 1941, str. 248, cena 38 K. Nový román Ská—
celíkův nás zavádí do prostředí venkovského městečka,
k lékaři a jeho pacientům, mezi nimiž je mnoho lidí
nejrůznějších povah. Na nich se snaží .autor ukazovat,
co na nich má nebo nemá být. Ideální venkovský lékař,
který ku podivu každého takřka uzdraví a ještě dá dob
rou radu a útěchu navíc a nežádá ani odměny, se za
plete do poměrů veřejných a snaží se uplatnit zásady
své poklidné spravedlnosti ve veřejné správě. Máje vel
kou oporu v duchovních rád-cích nedalekého kláštera,
dosáhne úspěchu a opouští své zaměstnání, aby působil
jinde v klidu a štěstí ve společnosti milovaných lidí.
Opravdu skvělý člověk, který by byl skutečně k po
hledání. - K.
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TINHOFER CARL: Chudých lidí požehnání. Vilimek,
Praha, 1941, stran 239, cena 35 K. Východisko z pro

letářské bídy moderního světa je nutno hledat v sestou
pení ke kořenům života; je'třeba se oprostit od všeho
falešného nánosu hypercivilisace a začít od začátku:
zde jsem, mám zdraví, sílu, čeká mě celý dlouhý život.
Nezbývá tedy, než poznat, od koho tyto věci mám, jak
je mám a k čemu je mám, abych pak dovedl správně
žit. Co mám, mám ne od sebe, nýbrž od Boha, který
však není ukrutný a chamtivý věřitel, nýbrž nanejvýš
dokonalý Pán. K tomuto poznání však je .pro moderně
zanedbaného člověka dlouhá cesta; ale zdolá-li ji, je je
ho život radostí, nabývá živého smyslu. A tuto cestu
lidské očisty konáme v Tinhoferově románě společně
s J ankem, jemuž je neocenitelnou pomocnicí jeho ideál
ní žena a láska Barbora, jejíž postav-a dává ději a udá
lostem románu ráz neskutečnosti, ideálnosti, v níž mí
vají ženy zachranitelské a hrdinské poslání, jak je na
příklad známe z románů Karoliny Světlé. Venkovským
prostředím připomíná tento krásný příběh lidské očisty
román Waggerlův Rok Páně, nad nějž vyniká zejména
větší rušnosti děje.
YAMAMOTO YUZO: Vlny. Vilimek, Praha, 19411,str.
248, cena 35 K. Více než snad řešení otázky otcovství di—
těte, k němuž se „pojíděje románu, zaujme čtenáře pro—

středí, do něhož autor uvádí: střední a nižší stav japon
ského dnešního světa, učitel a jeho známí, kolegové,
spolužáci, rodiče dětí, které vyučuje, a děti samy, z nichž
dorůstají noví, mnohdy nepřipravení adepti záludného
života Východní země, který s nimi nakládá všelijak.
Vlastní stavba románu však neuspokojí každého čtenáře.
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na ty líbezné dopisy tak celkem již zvyklý a proto o ně
jaký více nebo méně ani nepadá tak u mne na váhu.
Mrzelo mne při tom, že i v těch čarodějnicích je takový
zjevný úpadek. Jindy podnikaly čarodějnice divé reje
čertům na ocasech, startovaly statečně na košťatech
z černých komínů, teď nanejvýše posil-aji anonymní do
pisy.



Anonymovi z Plzně. Ale nedělejte se, duše drahá, já
hned poznám, že ten neznámý je moc dobrá známá. Ta
kové dopisy psát knězi je nejenom sprosté, ale je záro—
veň těžkým hříchem, protože urážet kněze je hříchem
&urážet tak hrubě a neomalené je tedy hříchem těžkým.
Jinak každý anonym jenom prohlašuje, že je zbabělec
a hrubec.'
N. čte Hlubinu: Díky za zájem. Mám radost, že čtete
Hlubinu, ač Vás to stojí určitou námahu. Láska Kristo—
va je láskou jednotící všechno a všechny lidi dobré vůle.
.Z Eckehárta chceme vydati celou knihu O vnitřním člo
věku.
Tasovská Madona. Zesnulá paní Pavla Kytlicová dala
před svou smrtí restaurovati nádherný obraz Tasovské
Madony, který visí ve farním tasovském kostele. P. Deml
vydal kdysi reprodukci obrazu. Nyní vydáváme tuto re
produkci znovu ve třech velikostech: ve velikosti malých
obrázků, ve velikosti pohlednic a ve velikosti kabinetní
k zarámování. Poslední velikost se hodí jako obraz do
pokojů, ložnic. Poradíme vkusné rámování. Reprodukce
je provedena uměleckým čtyřbarvotiskem Unií, která
je známá pečlivou prací v tomto oboru. Přijímáme již
teď objednávky a záznamy, protože obrazů bude ome
zené množství. Velký obr-az se hodí jako krásný dárek
do domácností hlavně nových, novomanželům jako dá
rek, kněžím k prvé mši svaté a podobně. Knihkupce a
umělecké závody vybímme, aby se přihlásily k vystavení
obrazu. V této činnosti dobrého českého obrázkářství
chceme pokračovat.
Naše nové pohlednice. Vydali jsme nové pohlednice
sv. Domini-ka,patrona putujících apoštolských kněží, od
J iřiho Marka, růžencový obraz z chrámu Páně v Roky
canech a pak Vivariniho Pod ochranu tvou. Mimo to
máme na skladě přes dvacet jiných druhů našich p_o
hlednic. Hlubínáři by měli psát především na těchto
uměleckých dopisnicích. Vydali jsme je na zatlačení po—
hlednicového braku &protože bylo velmi málo pohled
nic s náboženskými motivy. Objednávejte" aspoň deset
kousků, aby se vyplatilo poštovné.
- Mši svatou za naši celou hlubinářskou rodinu slouží
P. Braito dne 15. listopadu o půl šesté ráno. Spojte se
v ten den s-námi v jednu modlící .se rodinu.
Zůstaňte nám věrni. V tuto dobu začínávají choditi

odhlášky z odbírání časopisu. Zůstaňte nám věrni, jane
bo nám aspoň sežeňte náhradu za sebe, když nemůžete
odbírati.
.
H. P. Jak jste formuloval svůj poznatek, nepovažují
za správné. Ríkáte: vnitřní modlitba je nejlepší přípra
vou na dobrou a plodnou činnost. To by mohlo vésti
k nedorozumění, jako bychom chtěli všechno, na konec
i_vnitřní modlitbu, dáti do područí činnosti. Je to třeba)
takto říci: Modlitba vnitřní jistě zúrodní i činnost, ale
modlitba musí zůstati modlitbou & nesmí se státi pro
středkem k činnosti. Nesmíš chtíti modlitbu, která má
předevšim býti oddaností vůči Bohu, postaviti do svých
služeb,.třeba i svaté činnosti. Nechej modlitbu tím, čím
je a čím má především býti. Jisté je, že z toho i činnost
bude hodně míti, ale .nepočítej tolik s tim, nedělej z vnitř
ní modlitby zase jen cestičku k činnosti. Nechej vnitřní
modlitbu v jeji naprosté oddanosti k Bohu.
,
Pamatujte již nyní na dárky k sv. Mikuláši &k váno—
cům. Nejlepší dárek je dobrá kniha. Dopište si do naší
administrace, která Vám pošle seznam našich .duchov
ních knih. Vydali jsme jich již na šedesát. Také je krás
nýmdárkem dobrá kolekce našich pohlednic, nebo obraz
Tasovske Madony. Objednejte již dnes, protože ve dnech
před svátky nebudeme moci stačiti vyřizovati běžně vše
chny objednávky.
'
_ ."Kurs duchovního života. Na četné dotazy .a přání od
povídám, že jsem ochoten, jakmile dokončím své velké
dílo .o Církvi, vydati knihu o duchovním životě asketic

kém i mystickém. Kniha o Církvi je již skoro hotová.
Činnost a modlitba. Pravidlo v duchovním životě je,
že to je pravá nadpřirozená činnost,která vnás probouzí
žízeň po ještě vroucnějším duchovním životě; po ještě
dokonalejším přivinutí se k Bohu. Taková činnost nás
pak neodvede od Boha, nýbrž stane se cestou k těs—
nějšímu přivinutí se k Bohu, k hledání cest k němu.
Ostatně takovou můžeme učiniti každou svou činnost,
když ji celou prosvítíme, prolijeme upřímnou nadpři—
rozenou láskou k Bohu, která nás naučí proměniti celou
svou činnost v jedinou bohoslužbu, totiž v jedinOu oběť
lásky.
'
Mimořádná činnost. Pro činnost mimo tvé povoláni,
kterou si sám ukládáš a které říkáš apoštolát, budiž ti
pravidlem: Jakmile tě to nepřivádí blíže k Bohu, jak
mile tě to Bohu odcizuje, “zanechej toho pro okamžik,
vejdi raději do komůrky svého srdce s Bohem a počkej,
až tě bude k takové mimořádné činnosti puditi láska,
tíhnoucí k Bohu, a ne sebeláska, chtějící se blýskat a
nabývat laciných úspěchů.
Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomouci. Za redukci odpovídá
Fr. Macon v Olomouci. Tisknou Lidová závody tiskařské . nakladn
tehkě. spol. s r. o. v Olomouci. Novinové nzba ovolena ředitellhin
pošt : telegr.
v Brně 8. III. 19.316,
č. img-ONI. Po aci . dohlédaci úřad
'
omouc
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Proč se Bůh vtělil 625 - Braito, Bdínad svým
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vyšší nÁBožensxý Kuns v pnosinci
V PRAZE 1., v sále kláštera dominikánů, Husova “tř.8,
dne 6. apologetika, 13..Písmo svaté, 20. mravouka. Za
čátek o 7. hod. večer.
V BRNĚ, v sále Umělecko-průmyslového musea, třida
Horst Wessela, dne 13. mravouka, 20. apologetika.
V MORAVSKÉ OSTRAVĚ bude také uskutečněn nábo
ženský kurs. Bližší svého času oznámíme.

hovonnA
“Zimní

exercicie.

Zimní „turnusexercicií pro

ženy pořádá P. Braito na Svaté Hoře v exercičním do
mě ve dnech 27.—31.Přihlášky přijímá redakce revue
Na hlubinu, Olomouc, Bernardinská 14. Upozorňujeme
účastnice, aby si sebou vzaly potraviny, které dostanou
koupit na potravinové lístky, na ostatní pak potravinové
lístky.
Mši svatou za naši duchovní rodinu slouží P. Silv.
Braito dne 15. prosince. Spojte se všichni v ten den
v modlitbách a ve mši svaté.
Shromáždění III. řádu akademické sekce v Brně koná
se dne 21.prosinec o půl desáté u sester dominikánek Na
Veveří 27. Mše svatá recitovaná s promluvou P. Braito.
Pak shromáždění III. řádu 3 duchovní promluvou.
V Praze koná“P. Braito promluvu s recitovanou mši
svatou o osmé hodině u dominikánů. Promluva po mši
svaté v kapli III. řádu.
Pošleme Vám na ukázku pohlednice. Ponechte si je a
přispějte nám tak na náš tiskový fond. Mnohým je třeba
totiž až do rukou dodat naše krásné pohlednice. Sami by
si je snad neobjednali, i kdyby je rádi měli.
Nejlepší dárek duchovní kniha. Máme skoro všechny
knihy vkusně vázané. Summu a ostatní i ve vkusných
polokožených vazbách. Zvláště tyto se hodí jako velmi
vhodné dárky.

“ZÁSADY
PROČ SE BÚH VTĚLIL
(Granátové jablko, Úvod, kap. 3.)

Jsou i jiné důvOdy, proč se slušelo, aby se Bůh
vtělil. První byl, žepodvodník nám vzal Boha.
Slušelo se tedy, aby nám Boha vrátil obnovitel.
Za druhé, poněvadž pokora byla ozdobou Boží;
ale nemohl se pokořiti až k trestům Vbožské při
rozenosti. I bylo třeba, aby tak učinil V lidské.
Třetí, aby v obnovování byla pokora tak veliká,
jaká byla pýcha V podvádění. Poněvadž pýcha
byla tak-ová, že člověk chtěl být jako Bůh, pro-to
musela být pokora taková, že se Bůh stal člově
kem. A je pvoznaímenati,že, ačkoliv skutky Troji
ce jsou vne-rozdílné,takže cokoliv dělá jed-na oso
ba, dělá i druhá, přece jediné Syn přijal tělo, a ne
Otec nebo Duch svatý, protože jen na Kris—tase
vztahuje tělo. A i když Syn přijal tělo, přece ne
zhrdá Otcem, ani se neodděluje od Otce. Syn při
jal, pravím, těl-ozvláštním způsobem a přece Otec
ani Duch svatý se neod-děluje. Hodnosti je v bož
ství rovnost Syna, v těle zvláštní jeho způsob. Ni
kdy však od něho neodstoupilo božství Otce ne
bo Ducha svatého. Když tedy jedno je božství,
naplnilo tělo Kristovo sice jedno božství, Otec a
Duch svatý, ale hodností a nikoliv přijetím. Na
plňuje-li zemi Otec, naplňuj e—lizemi Duch svatý,
nemohli o sobě opustit jinak těl-oKristovo, když
zůstali v jednotě božství.

Jest také poznamenati, že dílo vtělení se připi
suje někdy Otci, jako: Když se naplnil čas, poslal
Bůh Syna svého; nebo Synu, jako: vyšel jsem od
Otce a přišel jsem .nasvět; nebo Duchu svatému,
jako ve vyznání: Jenž byl p-očatz Ducha svatého.
Ale to se říká proto, že díl-ovtělení bylo dílem
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nejvyšší moci, moudrosti a lásky, které se přičí
tají třem osobám.
Je však více důvodů, proč se vtělil Syn, a ne
Otec nebo Duch svatý. Předně, aby obnovení by
1-oučiněno skrze touž moudrost, která založila
svět. Za (druhé, aby byl i synem v lidství, když je
synem v_božství. Za třetí, aby se ukázala láska
Otce vůči nám. Proto praví Jan: „Tak Bůh milo
val svět, že Syna svého jednorozeného dal.“ Za
čtvrté: Nikomu se nesluší více, aby přivedl člo
věk-ak božskému poznání, než slovu, jímž se Otec
dosvědčuje, poněvadž je sj ednotitelné s tělem ja
ko slovo :s hlasem. Za páté, poněvadž na nikoho
_senesluší více, aby nás přivedl k přijetí za syny,
jako na vlastního syna. A ačkoliv Syn Boží přijal
lidské tělo, přece se neoddálil od Otce, nýbrž celý
a neporušený zůstávaje u Otce, celý a nerozděle
ný vešel v tělo lidské. V těle totiž nepřišla část
jednorozeného, ani se sám nerozdělil, aby z polo—
vice byl u Otce 'a z polovice v Panně, nýbrž celý
u Otce a celý v lůně rodičky, celý v lidském rodě.
Tělem přišel hle-datipozemské, nezanechávaje vě
cí vyšších: co je na nebi, zachovávaje, co je na
zemi, uzdravuje, všude celý: i na neb-ii na zemi
i u Otce i v Panně.
Jest také poznamenati, že ve společném obno
vování všech se slušelo, aby se sešly tři z tří stup
ňů, totiž božský, andělský a lidský. Proto se v pří
pravě vtělení sešel anděl jako posel, Panna jako
počínající, a slovo Boží jako vtělující se.
*

Bývá chloubou díla v době současné, dočká-lí
se dvou, tří, čtyř nebo více vydání. Čím více, tím
okatějí se tato okolnost staví před zrak čtenářův
a bývá mnohdy jediným a postačujícím doporu
čením ke koupí nebo k četbě. Z úspěchů nového
a nového vydávání díla plyne prospěch duchovní
í hmotny'. Duchovní, neboť majetek duchovní se
zmnožuje tím víc, čím víc je rozdáván; a hmotný:
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do pokladny autorovy a nakladatelovy. I bývá te
dy zvykem, že se stejně výrazně v takovém při
padě označuje i autor i nakladatel dila. Nebývá
proto zpravidla, ba vůbec, přiliš namáhavé zjistit
taková data knihy, chceme-li vůbec nazývat ná
mahou přečtení tři řádků na první straně knihy.
Vrátíme-li se však do doby před šesti sty lety,
nesetkáme se bez výjimky vždy s takovouto sa
mozřejmou důkladnosti. Vezmeme-li do rukou na
příklad spis nazvaný Malogranatum (Granátové
jablko), který je skvělou památkou české doby
gotické a jenž byl tištěn někdy v začátcich knih
tisku a dosáhl v krátkosti tři vydáni,1 vzbudi se
vnás takováto touha po datech, jež je tu zcela po
chopitelná. Hladové je však ukojeni naši zvěda
vosti. Až na konci spisu, právě na poslednim řád
ku nalezneme datum, kdy bylo dilo vytištěno,2 a
dost; ani kde, ani kým. Na začátku je ještě udá
na pár slov o autoru. Ale neni jmenován. Spis
prý napsal kterýsi opat zbraslavský.
Takováto skromnost se nám však dnes nezdá
na mistě ani u spisu, pojednávajiciho na vice
než sedmi stech stranách o ctnostech duchovních.
I začneme hledati jiné náznaky a údaje, které
by ukojily naši zvědavost. Ptáme se a ptáme, na
koho jen přijdeme, až se konečně dozvime, že ta
kových zvědavých lidi bylo za těch šest stoleti
již vice. A žasneme: důkladně hledali a dosud ne
vědi o mnoho vic, než řiká tento starý spis.
Dozvime se na příklad, že přimo tento spis Gra
nátové jablko byl předmětem pečlivé studie, jež
řešila jeho autorstvi.3 Řešila, ale nevyřešila. A ja—
ko na výsměch marnosti snah lidských o sensace
a objevy se dovídáme ze studie právě o jiných
věcech, než které chtěly být objeveny, bohudik
1 1476 V Kolíně n. R., 1481 a 1487 bez udání místa.
(Kallazb, Malogranatum &jeho původce, str. 1.)
2 1487; jde tedy podle toho již o třetí vydání.
3 Vilém Kall-ab: Malogrannatum a jeho původce. Věst

ník královské české společnosti nauk, třída filosofickou
historicko—jazykozpytná, “roč. 1911.
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o věcech prospěšnějších, totiž seznamujeme se tu
s obsahem díla, jenž nám nedá, abychom se ne
pokusili nabřat z této duchovní studnice moud
frosti, získat něco pro obohacení inventáře svého
duchovního života. Tím více se k dílu přimyká—
me, když se dovídáme, že vzniklo právě před šesti
sty lety.4 Znovu si pročteme pozorně práci Kalla
bovu, abychom nalezli další nitky za výtisky či
telnějšími, za údaji přesnějšími.
Byl-li to již brzo po svém napsání spis tak ob
líbený a rozšířený,5pak jistě se dočkal iv pozděj
ší době nových vydání, jež by nás ušetřila luštění
prvotiskovy'ch zkratek. Ba dokonce v koutku srd
ce doutná pošetilá myšlenka: A co kdyby takhle
se našel český překlad? Nebylo by to přece nic
tak zhola nemožného, už proto ne, že je znám
z doby živého zájmu o dílo po jeho vzniku pře
klad-vlámský! Ale Světežasni; a Češi, na jejichž
půdě toto rozsáhlé a bohaté dílo duchovního ži
vota vzniklo, vysvětlete si, jak chcete: jediná řeč,
o níž je známo, že do ní'bylo přeloženo Malog'ra
natum, je vlámština.6 Ba, sledujeme-li v dalším
4 Doba vzniku je kladena mezi léta 1335 a 1375—80.

Terminus a quo určuje podle Kallaba zmínka o právu
opatů udělovat dispens od postu (Granátové jablko, II.,
2, 10),kterou jim udělil papež Benedikt XII. listem z ro
ku 1335. Dále, že autor Gr. j. cituje také Mikuláše de
Lyra, který zemřel r. 1.340.Terminus ad quem určuje
Kallab okolností, že Granátové jablko bylo předlohou
Stítnému pro Reči besední z r. 1375; tento termín je
posouván Tad-rou a prof. Neumannem k roku 1348.(Aug.
Neumann: List Dětřicha Zbraslavského. Hlídka, 1923,
str. 12.)

5 O neobyčejném rozšíření svědčí okolnost, že jen
pnažská Universitní knihovna má 14 rukopisů. Kallab
z nich uvádí v jmenovaném díle na str. 1. rukopisy z ro
ku 1382, 1383 a 1385.

6 V Hlídce, r. 1924, str. 231, píše prof. Neumann (zn.

nn.) v článku „Pa.běr'kyz knihoven a archivů francouz
sko-belgických“, že nalezl v Bruselu tři exempláře vlám
ského překl.,adu z nichž první byl dopsán 121485 Kate
řinou z Molenberku. I na tomto exempláři je uváděn
autor Gallus, opat zbraslavský.
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toku času stopy zájmu o ně u nás v českých ze
mích, zjišťujeme, že čas na ně nanášel stále nové
a nové vrstvy zapomnění. Vzpíráme se takovému
poznání a chytáme se každé zmínky o něm, aby
chom chránili svou čest. A tu se dovídáme,. že
se dílem zabýval blíže náš historik Bohuslav Bal
bín,7 ale mrzí nás na tohoto muže, že i on zůstává
takřka úplně u toho, co zůstalo předmětem po—
zornosti u všech ostatních zájemců a na čem je
jich zájem zůstal: je to otázka autorství. Přece
však nenechá Balbín úplně vyhrát tuto ztracenou
otázku a posteskne si alespoň, že by bylo na čase
vydat dílo znovu . .. Tu by ovšem byla pro nás
nitka, která by nás už mohla dovést k něčemu
kloudnějšímu. Uposlechl někdo tohoto vyzvání?
Ale kdež! Všichni, kdož se vrátili k Malogranatu,
činili tak jen za účelem vyzkoumání autora, ne
bo jsou jejich práce ryze informativního rázu a
čerpají z údajů dřívějších.8 Pozorujeme s rozla
děním, ale také s jakýmsi jízlivým uspokojením
(že zřejmý záměr autorův, aby zůstal anonym
ním, se daří), že Kallabova studie je nejúplněj
ším referátem o díle, neboť on se dílem skutečně
zabýval podrobněji, to ješt také jeho obsahovou
stránkou. Po něm za více než dese-t let nachází
me ještě jakési oživení otázky autorství Malogra
nata, jež je nadhazováno Dětřichu Zbraslavské
mu, ale tu zase záleží na studiu díla samotného,
a otázka zůstává otevřena budoucnosti.9
Zůstal tedy zájem o Granátové jablko vždy na
otázce autorství. A přece víme, že badatel, který
se tím zabýval nejdůkla'dněji, došel ke grotesk
7 Bohemia

d—octa,111.str. 161, vydání

z r. 1778, F. F.

Procházka, De li-beralium artium in Bohemia et Moravia
gat-is commentarius, str. 163,vydání z r. 1788.Matěj z Ja
nova, Regulae Veteris et Novi testamenti, kn. 111.,str. 96,
vydání Kybalova z r. 1909.
8 Novotný: Náboženské hnutí české ve století 14. a 15.
S'tr. 178.

9 Augustin Neumann: LiustDětřicha Zbraslavského.
Hlídka, 1923, str. 10-13.
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nímu poznání, že spisovatel si úmyslně přál zů—

stat anonymním a že se vyhýbal jakékoliv ne
opatrností, která by mohla tento úmysl poškodit.
Ach, odkláníme se od této otázky, jež může dráž
dit suchou vědu faktů a dohadů. Přimkneme se
k obsahové stránce. Že by nám nedalo nic dílo,
že bychom nevyzískali pro svůj duchovní základ
nic z díla, jež bylo takřka ve stavu zrodu přelo
ženo do řeči tak vzdáleného národa, dílo, jehož
rukopis byl tak neobyčejně rozšířen, dílo, jež by
lo vytištěno nedlouho po vynalezení knihtisku
vzdor své obsáhlosti, dílo, jež dovedlo působit
hned po svém vzniku, že bylo předlohou, vzorem
a pramenem muži, nazvanému předním prosai
kem staročeským, a to nejen pro Řeči besevdní,10
nýbrž i pro Knížky šestery o obecných věcech
křesťanských.11 Rozsáhlého díla obsažno-st sama

a tyto vztahy, zdaž nebudou vděčnějším předmě
tem než beznadějné zkoumání záměrné anony
mity? - Z. K.

P.Silv.M.Braito

O.P.:

BDI NAD SVÝM SRDCEM
Hlavní práci V našem duchovním životě koná
Duch svatý sám. Jeho d'ary mají nás učiniti po
voLným,poddajným jeho nástrojem, abychom se
nebáli. Ducha svatého, abychom se nebáli nechat
se jím inésti V temnotách. Proto ne-jSoudary Diu
c-hasvatého jenom pouhou zběhl-ostípasivní, ný

brž ona pasivita je k nejvyšší aktivitě, k nejvyšší
činnosti, totiž, abychom nech-ali Boha působiti
V nás a vésti naše jednání. Bůh je působí, ale zá
roveň jsme to my, kteří Bohem vedeni a nese-ni
k němu samému jdeme. J ežíš Kristus je totiž viva
10 Podle zjištění Kallabova, str. 12. cit. díla.
11 Podle zjištění P. Ondřeje Petrů 'O. P. ve studii
o Matěji z Janova (v rukopise).
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Via, čili živá cesta, cesta, po které se jde, ale která
zároveň, když jdeme, nás .ne-sea ještě působí i to,
že vůbec jdeme.
Ale, aby mohl V nás p-ůsobiti Duch svatý, je
třeba očišťování celého našeho nitra. Někteří uči
telé duchovního živo-ta,jako Lallement a Grou,
tomu říkají „la garde du coeur“, bdíti nad svým
vnitřním životem. Aby mohl Bůh pů-sob-itiV člo
věk-u tento zázrak své podobnosti, je třeba očiš
ťovati a posléze i očistiti celý svůj vnitřní život
od všeho, co by podvazovalo Boží působení, coby
.mu překáželo.

Žák Lallementův, který zachytil jeho nauku,
kterou ten-to zkušený řeholník přednášel svým
novicům 2 tak zvaného třetího roku noviciátu je
suitského z druhé probace, žák Lallementův Ri
gileux praví, že tato stráž nad nitrem není nic
jiného než pozornost nad hnutími vnitřními, aby
naše nitr-o mířilo opravdu jenom k Bohu. Tato
stráž nad nitrem je něco jiného nežli Zpytování
svědomí. Zpytování svědomí děje se v určitých
denních dobách, zvláštní pak se týká jednoho bo
du našeho duchovního života, kdežto tato bděl-ost
a stráž se uskutečňuje stále. Člověk totiž musí
stále býti na stráži ve svém vnitřním duchov—
ním životě. Zpytování svědomí se týká minulosti,
skutků již učiněných, kdežto tato bdělost zname
ná ustavičnou přítomnost snahy „skrze Všejenom
k Bohu“ ve skutcích, které se právě dějí V hnu
tích, která právě duší procházejí.
Proto nás náš nepřítel také tolik odvádí od této
bdělosti. Proto nás pudí i k zdánlivě dobrým
skutkům, ba i heroi-ckým činům, vše nám dovolí
dělat, jen toho se bojí, aby-chom se nepodívali po—
ctivě a hluboko .dosvé duše, do svého nitra. Toho
se bojí, že bych-om viděli dobře do sebe a musili
naj ít kořeny svéhroduchovního sestupu, svých Ane
dokonalostí. Bojí se toho, že by člověk dobře Vi—

děl a pak se poctivě rozhodl přil-ožitisekeru ke
kořeni. Proto je mu lepší, když se bude-me třeba
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i plahočiti nejrůznějšími dobrý-mi, uh—oněnýmia

honící'mi dobrými skutky, než abychom se posta
vili do pravdy a podle toho-pak zařídili radikálně
Celý svůj život.

_

Bdělost nad naším srdcem je nutná pro poru

šen-ostlidské přirozeností dědičným hříchem. Cí
tíme všichni onu porušenost, o které rmluvísvatý
Pavel, že cítí dvojí zákon ve svém nitru, zákon
touhy avolání dobrého a nezdravých sklonů v nás.
Cítíamevšichni, že nás více láká to, co vyhovuje
tělu, jeho žád-ostivostem, co je snadné, co hned
dosáhne úspěchu, co nežádá mnoho námahy, kde
naše já dosáhne svého. Jest to odvěký boj, který
hřích Adamovy vzpoury a jeho neposlušnosti za—
sil do lidské přirozenosti, boj člověka, který chce
sám sobě býti pánem a nech-ceuznati Boží svr
chovanost, aspoň ne vždy prakticky, i když ústy
a Věrou vyznává “Bohaza Pána. K tomu napomá
hají zlé návyky, nezříz-enévášně, pozůstatky vel
kých .hří-chů.Vedle toho přijímáme, aniž si to
vždy dobře uvědomíme, názory tohoto světa, fa
lešné úsudky, nesprávné oceňování. Tak zápasí
v našem nitru Bůh, naše porušená přirozenost a
náš nepřítel ďábel.
Bdělost a pak boj s tím, co nám naše bdělost
ukáže, žádá i častější svaté zpovědi a jakési sebe
kontroly c-onejčastější. Zpytování svědomí obec
né i zvláštní je nutný-m doplňkem tohot-ozápasu.
Svátost pokání dává nám svou sílu ve svátostné
milosti, aby—chrom
dovedli-„nejenom lkáti nad svý

mi hříchy, nýbrž - co je ještě lepší - tak si je
noškliviti již napřed, aby-chom se hříchů nedo
pouštěli.
Bdělost srdce by ale nestačila sama, kdyby ne—

byla ihned provázena upřímnou snahou bojovati
proti všemu, co tato bdělost špatného nebo ne
bezpečného objeví v našem vnitřním životě. Dů
ležitá pak je tu pohotovost k tomu, oo nám budě
lost označí. Jakmile nás bdělost upozorní na ko
řeny nebezpečí, ihned je třeba reaguovfati.A sice
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hned. V okamžiku objevu. A nic nepodceňovati.
Jinak by se naše bděl-ostvelmi brzo otupila. Člo
věk by si pak řekl, že netřeba všechno bráti tak
tragicky, že všechno není tak nebezpečné a vážné
a naše bděl-cistby .sepak pomalu vyvíjela směrem
jen k tak zvaným vážnějším přestup-kům.
Velmi prospěšné je spojiti se v této své bdě
losti se světlem Ducha svatého. Postav se do pří—
tomnosti Boha, intimně v nás milostí přebývají
cího. V jeho světle, ve světle volání Božího ve
světle výzvy Spasitel-ovy, abychom šli za ním,
abychom se stali dokonalí jako je dokonalý náš
nebeský Otec. V tomto ostrém světle uvidíme
všechny chyby, všech-ny sklony, všechny návy
ky jako něco velmi nebezpečného. V tomto Bo
žím světle také poznáme obludnost názorů, které
podceňují 210 nebo nedokonalost, které se smí
řují se zlem pod záminkou, že jde -ozlo nepatrné,
o zlo obecné, o zlo, kterému se většina lidí třeba
ani nevyhýbá. Zde nám říká Spasitel jako Petro
vi, který se táže Mistra, cobude se svatým Janem,
když je jemu, Petrovi, předpověděn kříž; Ježíš
mu odpovídá: Co ti do toho. Ty mne následuj!
Jestli jsi uslyšel hlas Boží, jestliže víš, jaké
lásky, jak naprosté lásky jest hoden Bůh, nesmíš
smlouvati s tímto voláním Božím, ne.-smíšse le
kati obětí, nesmíš se ohlížeti jak to dělají nebo
nedělají druzí, jak se na to dívají lidé-,kterým je
Bůh cizí a lhostejný. Ty máš jíti za Ježíšem, a to
celý za celým Ježíšem.
Proto je tato bdělost srdce takovým vlastně
dobrodiní-m.Máš prostě touto bdělosti státi trvale
před Bohem, před jeho velebností a před svou
úlohou žití pro tuto velebnost a celý živ-ot k ní
zaměřiti.
Dej ale dobře pozor, aby se tato bdělost ne
zvrtla'v úzkostlivost. Pokušení k úzkostlivosti se
určitě vyvine z prvních pokusů o bdělost. Nepod
lehni tomuto pokušení k úzkostliv-osti. Nic si ne
daruj, ale zároveň si buď vědom, že nebojuješ
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sám, nýbrž že tě zároveň vede ten, který je moc
ný, mocnější než všechny tvé nedokonalosti, ná
vyky a než celá tvá slabost.
Aby se naše bdělost nezvrhla V úzkostlivost
tak snadno, je nutné znáti dobře cestu Boží, čeho
Bůh od nás 'ádá, aby celá Boží vůle stála stále
celá před naším duchovním zrakem. Pak se vy—
hneš i druhému nebezpečí, že bys neuměl nikdy
začíti, že by ses nedostal k žádnému úkonu, že
bys věčně uvažoval, zda ještě tam a onde nevězí
něj-aké nebezpečí.

Dobrým pomocníkem k tomu jest nezkažené
svědomí. _,Nezkaženésvědomí ti bleskurychle u
káže nebezpečí, i celou tvou povinnost. Proto je
tře-bastále se vzdělávati jak v poznávání zákona
Božího, tak také v pozornosti k Božímu hlasu.
Když takhle pnostě stojíš se zákonem Božím, s u
čením Kristovým, s příkladem Ježíše Krista a je

ho velkých služebníků, budeš ihned věděti, jak
se máš i ty zachovat v daném okamžiku, co i ty
máš nebo nemáš učiniti.
První věrnost k Boží-muhlasu, první uskuteč—
nění toho, co nám bdělost označí, přivolává další
Boží milosti. Tak odstraňuje naše bdělost první
překážku Božího působení, t-otiž naši porušenou
přirozenost. S tím je nutné začín-ati každý du
chovní život, s vědomím, že tíhneme- ke zlému a

že musíme proti tomuto tíhnutí pracovati, nad

ním bdíti a tak Boží milosti otevříti naše nitro. —
Velmi účinné je vžíti se celou svou bytostí, ce

lým nitrem do Boží intimní přítomnosti. Potom
se budeme na všechno dívati Božím okem, uvidí
me všechno v Božím světle a bude nám poměrně
snadné uskutečňovat-i to, co v tak jasném, ostrém
a vážném světle uvidíme.
Te-dy,1Jort-o
je nejdůležitější z celé bdělosti: státi

před Bohem, státi v Bohu, žíti jeho přítomnosti.
Tedy ne, abychom se dívali jen na své nedostat—
ky a chyby. To je jen jedna stránka naší bdělosti.
Druhá, ještě důležitější, která zesílí účinnost
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první, je tak .sedát proniknouti Boží přítomností,
abychom všechno viděli V tomto světle. Pak uvi—
díme i své chyby a nebezpečí velmi dobře &zá
roveň účinně. Když nás tato bdělost srdce tak
hle otevře Bohu a postaví do něho.,proměňuje se
zvolna život začátečnický, živo-t bojovníka Boží—
ho, v živ-ottoho, který spočívá celou svou bytostí,

celým nitrem &proto též potom i ve vnějším ži
votě, jenom v Boh-u.To je již začátek života mys
ti-ckéh-o.

Jaroslav Durych:
ZNAMENÍ KŘESTANÚ
Znamení se užívá k rozličným účelům. Buď
k označení cti, moci, práv, držení a vyznamenání,
nebo k výstra'ze, poučení a k rozkazu, nebo k vy
znání poddanství, úcty a ponížení, nebo k vyzná
ní věrno-sti, oddanosti a lásky, neb-ok potrestání
a k vyloučení z ostatní společnosti. Některá zna
mení už mají jen význam vzpomínkOVýa jejich
původní účel už jest pomíjen, změněn nebo vy—
šel z patrnosti. Některá znamení jsou ovšem těžce
závazná, &to podle toho, jakou moc má ten, ko
mu jest někdo tímto znamením zavázán, a jak
této moci užívá. J sou služební úvazky, při nichž
obětování zdraví a života není ani zdaleka tím
nejtěžším požadavkem.
Znamením křesťanů je svatý kříž. To, jak by
měl-obýti obecně známo, připomíná či mělo by
připomínati kříž, na němž Spasitel podstoupil
krvavou smrt za všecky lidi. Jest to tedy znam-e—
ní, které připomíná krvavou událost, a to způso
bem dvojím, jednak radostným, jednak znepo—
kojujícím. Způsob radostný jest podmíněn tím,
že Spasitel na jakémsi kříži přinesl za všecky lidi
oběť spásy, tím je zbavil jistého zavržení navrá
til jim možnost cesty do nebe a tím dal i věno
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celé Církvi, věno naděje, radosti &slávy. Kříž se
takto „stalznamením všech křesťanů a poněvadž
dějiny Církve byly slavné, bylo časem i příjem—
no toto zname-ní n-ositi a k němu se hlásiti. Způ
sob znepokující jest podmíněn tím, že toto zna
mení přece jen připomíná krev, muka a .smrt. Lze
ovšem toto znamení hotoviti ze stříbra i zlata, na
němž zajisté není viděti ani stopy krve a krev by
se na něm ani nedržela. Ale přece jen kříž jest
kříž, kus náčiní popravního a nikoliv jen pouhý
dekorativní motiv, jaký se snažili vytvořiti z ně
ho heraldiko-vé. I kdyby tak-ový kříž byl vytvo
řen-odklen-otníka či jiného řemeslníka sebe vkus
něji a ozdobněji a posázen drahokamy či opatřen
stuhou či řetězemnejvzácnějším, jest to přece jen
něco povážlivéh-o, neboť připomíná to kříž straš
livý, hořký a těžký a tu se naskýtá otázka, zda
ten, kdo tak či onak činí, nosí nebo přechovává
znamení kříže, nepřiv-olává tím na sebe kříž, je
hož nutno se báti. To zaji-sté pochopily i některé
ženy, jinak pobožné, které bojí se dáti na krk
svým dětem řetízek s křížkem, "abysnad jim ne
způsobil neštěstí.
To nás přivádí k rozjímání o tom, co vlastně
jest znamení svatého kříže.
' Jest prý to připomínka smrti Spa-sitelovy. O
tom zajisté není pochyby. Lze pochybovati pouze
o tom, je-li tím už řečenovšecko. Jest prý to i ja
kési vyznání a přiznání, že ten, kdo ho užívá, jest
a chce zůstati údem Církve. Ani o tom nemůže
býti pochyby, ale opět lze pochybovati o tom, je—
li tím řečeno už všecko. Dále prý má kříž jakousi
moc ochranou proti ďáblu 'a jakousi moc posvě—
cující. I o tom lze souditi způsobem podob-ným.
Máme prý mysliti na kříž stále. Víme, proč, ne
boť bez kříže byli bychom zavržení. Am'tím však
není řečeno všecko. Stále cítí-me,že se něčeho ne
dostává a že se nám znamení „svatého kříže vy—
světluje jen po stránce lidsky příjemné. Vždyť
prý Spasitel na kříži podstoupil za nás to, čeho
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jsme si zasloužili a co bychom měli podstoupiti
sami; i máme se radovlati, že sami jsme z tohoto
nebezpečí vyvázli, .a-máme býti za to vděčni. To
všecko jest pěkné .a zdá se to utěšené. Vždyť
vděčnost jest cosi dosti neurčitého a pak vždy ji
lze odložiti na dobu, která se bude zdáti vhod—

nejsr

V čem tedy je to, čím znamení kříže znepoko
juje a musí znepokoj ovati každého, kdo skuteč—
ně Věří?

Spasitel nebyl nějakou bytosti z pohádek, kte
rá přijde, pomůže dobrým, potrestá zlé -apak zase
zmizí a už nikdo jí neuvidí .ani neuslyší. Jest to
sám Bůh, všudypřítomný, stále přítomný. Jest to
král. Dal zákony, které jsou věčné, a jednou při
jde soudit živé i mrtvé. A zkráceným výtahem
jeho zákonů jest právě znamení svatého kříže.
Kříž byl cílem a koncem života a díla Spa—site
lova na této zemi 'až do zmrtvýchvstání. A život
Spasitelův jest zákonným vzorem pro křesťany.
Jest Kristovým přáním, abychom Ho následovali
a toto následování v životě pozemském někde
končí, a to v okamžiku smrti. Ten, kdo Ho násle
duj e až do tohoto konce, 'musí přijíti ke kříži ne
jako k znamení, nýbrž jako k skutečnosti vidi
telné a hmatatelné. Tento kříž jest připraven i
tobě, člověče!

.

.

Byl—likříž dobrým místem, lůžkem a trůnem
pro Boha, kterak by nebyl dobrý i pro člověka?
Z jaký-ch důvodů mohl by věřící čIoVěkodpírati
vyzvání k této cestě?
Jistě by důvody nalezl, ale to jsou důvody ne
pořádné, proti víře a hlavně proti naději; jest to
slabost, odpor &bázeň. Praví se, že jest rozdíl me
zi zákonem a rad-ou;zákon jest pro všecky, rada
jen pro některé .a bylo by opovážlivostí chtíti
něco tak nebezpečného, co posléze může i duši
přivésti k pádu; že by to bylo pokoušení Boha,
který přece sám tuto smrt podstoupil za nás a
tím dílo vykoupení dokončil, takže k doplnění.
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tohoto díla není už třeba oběti další; že by to bylo
i rouhání, neboť člověk by se chtěl takt-o učiniti
podobným Bohu; že by to byla pýcha, která před
chází pád.
Proti tomu jsou ovšem důvody mnohem pod—
stat-nější. Koho Bůh chce míti u sebe i V nejtěž—
ším okamžik—u,tomu zajisté dá i sílu, nehledě na
hodnost či .nehod'nost, na slabost či sílu toho- člo—
věka. A kdo ví, zda oko Boží nespo-čineprávě na

něm? Nikdo proti tomu není zajištěn. A jest
ovšem rozdíl mezi zákonem a radou; ale někdy
se rada stává zákonem z příležitosti a nutnosti.
J i'stě bylo by pošetilé nadýmati se a chtíti dělati
to, co jest nad síly lidí hříšných a nedokonalých;
jest lépe se umenšiti a vklouz-nouti do nebe mezi
posledními než se vtírati mezi přední a pak skon
čiti poh-oršením a pádem. Ale co tehdy, změní-li
se něco V úradcích Božích a V životě křesť'anstva?
Takové věci ani zdaleka nejsou vyloučeny tak,
jak .se'lidé domnívají či jak by .si .přáli. A jest
jisto, že oběť Kristova stačí k vykoupení všech
lidí a nepotřebuje doplnění. Ale tím není řečeno,
že je zbytečno to, co žádal Bůh od vyznavačů a
mučedníků. A jest jist-o,že to skutečně žádal, a to
už tehdy, když řekl: Vez—mikříž svůj na sebe a

následuj mě! Nelze vzíti kříž a jíti jen tak diale
ko, pokud to člověku lich-otí, a pak zase kříž od
l-ožiti jako zbytečný a obtížný. A vůbec nutno
uvážiti, že Kristu-s svým životem a svou smrtí
změnil samy základy lidského života a že život
křesťanů jest či má býti veden zcela jinými ná
zory než život nekřesť'anů. Bolest, utrpení a kříž
mají pronikati celou přirozenost každého křesťa

na; to mají býti znaky jeho života s tím podstat
ným rozdílem oproti jiným lidem, že tyto věci
má považovati za své oslavení. A jistě by to bylo
rouhání, kdyby člověk myslil, že následováním
cesty kříže může se učiniti podobným Bohu,nebo
.sní závod—ití.Proto řekl Kristus: Vezmi kříž svůj!

A každému jest připraven kříž zvláštní, těžší,
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lehčí, větší, menší, v jiné podobě a v jiném způ—
sobu, jak Bůh uznal za vhodné.
Cesta kříže k tomuto cíli jest ovšem jen pro
vyvolené. Ale před tímto vyv-olením není zabez
pečen :ani hříšník. A mnohý “můžebýti povolán a
zkoušen. Co tedy? Báti se, odvrátiti oči, zacpati
si uši? To přece by nebylo nic platno! A k čemu
by to přivedlo?
Svatý kříž jest znamením křesťanů. Co tímto
zname-ním děláme? Co jím vyznáváme? Co jím
"slibujeme-?Jest to jen projev slušnosti .a vděčno
stí? Jest to jen projev blažené bezpečnosti, že
jsme nebo můžeme býti chráněni před něčím po—
dobným? Jest to jen úkon užitečný v jistých sta
rostech hmotných či duchovních? Jest to jen zá
ruka proti zlu? Pro-čtoto znamení děláme denně
na čelo, na ústa, na prsa? Proč tímto" znamením
žehná kněz? Vždyť přece jest jisto, že to je zna
mení nejen živo-tavěčného, nýbrž i smrti čas-né!
Ale tak tomu jest. Znamení svatého kříže jest
projevem ochoty vzíti kříž na sebe tak, jak bude
na nás vložen. Jest to slib, který se neruší, slib,
který váže navždy.

Dr. Bedřich Vašek:
ZÁCHRANA STYDLIVOSTI 
ZÁCHRANA DUCH-OVNÍHO ŽIVOTA.
1. Velká práce nás čeká: se zvýšenou obezřet

ností a houževnatosti stydlivost musí býti pro
bouzena a pěrstěna v duších.

_

Vnaší revui Na hlubinu seo této věci rozepisu
jeme jenom s hlediska náboženského a mravního.
NeboťNa hlu'binu pracuje opovznesení nábožen
ského života. Ale jedním z největších neštěstí du
“chovního života je úpadek sty-dlivostí. Ve které
duši byl zabit :stud, tam bývá zabít i duchovní
život.
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Naopak nikde se neujímají myšlenky Boží tak
snadno a nikde náboženský život se nevyvíjí tak
nadějně, jako v duších s andělskou čistotou. SV.
Tomáš Aq., sv. Alois, sv. Kateřina Sienská viděli
proto tak jasně do pravd Božích, jelikož jejich
Výhled nebyl zakalen .asnimaličko nepočestnýmí
představami. „Blahosl-avení čistého srdce, neboť
oni Boha viděti budou“ (Matouš 5, 8). Kdo pra
cuje o opravdový a hluboký duchovní život, musí
pečovati i o stydlivost.
V tomto článku nebude se jednati o studu v
plném rozsahu tohoto pojmu. Neboť jest na př.
i stud tak zv. sociální, který se ozývá v člověku,
když se .mu něco stane, co mu připadá jako poní—
žení ve společnosti. (Na př. červená a h-anbí se,
když jej ve společnosti někdo pokořil, je děvčeti

nevolno až k zalk-nutí, když cítí, že má starosvět
ský oblek uprostřed dam vkusně oblečených,
zpanštělý špatný syn .sestydí jíti po ulici se svý—m
chudičce ošaceným otcem.) Zde budeme mluvíti
jenostu-du pohlavním. Anerozvíneme otázku čis
toty v celém rozsahu; omezíme se jen na jedinou
část její, na stydlivost ve vlastním slova smyslu,
to jest na onen hlas, který se v člověku ozývá,
když je V nebezpečí čistota duše.
2.Čtenář mi promine, když zjištění skutečnosti,
že stydlivost jest velmi ohrožen-a,bude zde velmi
krátké. Doklady bohužel V zarmucujícím počtu
virdíkolem sebe každý kdo má oči, aby viděl. Jen
několik faktů uvedu.
Ráno ve vlaku. Ve stanici do oddělení vagonu,
V němž sedí jediný cestující, starší již kněz, vže—
ne .se zástup studentů, jedoucích do školy. Mezi
nimi studentka, jediná. Mohla si sednouti s děv
čaty, která též jela v tomto vagonu v jiných od
děleních. Ne. Sedla :sisama mezi chlapce. J ak. se
nevázaně chovala k hochům! Cosi hoši dovolovali
k ní! Nic jí to nevadilo. Nevadila jim v „zábavě“
ani přítomnost staršího kněze. - Co měla ještě
tato studentka ze stydlivosti?
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Advokát v pondělí vypravuje: „Ve stanici v ne
děli k večeru nastoupily veliké skupiny mladých
lidí, vracející se z celonedělního trampování. Tak
rozbujnělí, že jejich nevázanost vzbuzovala hnus.“
- Co zůstalo ze stydlivosti?
Léto. Teplé dny. J ede-náctileté děvče, víc než
polonahé. Prohání se a hraje sis chlapci. A kolem
plno menších děvčat a kluků, všichni více než
polonazí.
Dělnice. Jedna: „Když jsem nastupovala do to—
várny, umiňovala jsem si, že nebudu jako.ty dru—
hé, že budu hodná. V dílnách, zvláště v poledních
přestávkách, se vedou strašné řeči. Když viděli,
že utíkám, že se červenám, smáli se mia mluvili
ještě více a horší. Divila jsem se těm ženským,
jak si s mužskými notovaly. No, a chvíli"utíkáš,
potom si zvykneš 'a za čas mluvíš také tak a jsi
jak ti druzí.“ Jiná: „Jsou u nás i taková děvčata,
na které se prstem ukazuje, a nic jim to nevadí.“
Dělník ze slováckého venkova: „Největší neštěstí
je, že u nás děvčata ztratila st-ud - co dříve bylo
hanbou, dnes je lidské.“ Zpráva z jiné moravské
obce, donedávna vel-mi zachovalé: „U mnohých
mladých dívek je 6. a 9. přikázání pouhou frází.
Jsou pro úplně volný živo .“
Cozůstalo ve mnohých mladých duších ze styd
livosti?
3.Ze kterých zdrojů se chrlí tato-.povodeň, vníž
se topí a hyne .stydlivost 'nesčíslný-chmladých lidí?
Zase stačí, když je naznačím ve stručných hes
lech.

Výkladní skříně. Výjevy v kinu a na divadle.
Hanebné obrázky v ilustrovaných časopisech,po:
valující-ch se v domácnosti, u holi-če,u spolužáků.
Nestou-dnéchování slunících .senebo trampuj ících
mladých mužů a mladých žen v moderních kou
pacích úborech. Neopatrnost a špatný příklad ně—
kterých rodičů doma. V některých školách se po
dává sexuální poučování tak nešťastně, že se jím
nadělá více zla než dobra. Přílišná koedukace ve
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školách, dojíždění do škol ve vlaku a V autobuse,
čekání na nádraží. „Společnápráce mladých lidí
obou pohlaví V dílnách, když se tam vyskytnou
špatné živly. Často jediný zkaženec zkazí Vkrát
ké době všecko. Také někteří lékaři přehánějí
hygienické požadavky a kult těla doporučují do
té míry, jako by člověkani neměl nesmrtelné du
še. Přitom se šíří názory, že stydlivost je pouhým
přežitkem lidským, žeje to vývojem vzniklý pou
hý předsudek, a čím dříve se ho lidstvo zbaví, tím
prý lépe.
A tak se povodeň valí a valí, a bude se valiti ve
spoustách stále větších, a v nich bude hynouti ví
na i mravnost - nepodaří—lise s nadlidskou náma—
hou ucpati zdroje a obnoviti hráze!
4. Proč však jest stydlivost v mravním a nábo—
ženském životě tak důležitá? Apředevším: Vče-m
vlastně stud záleží?
Stud jest jakési vzrušení citů; je to „jakási bá
zeň, vnitřní zpěčování a zdržování, které se staví
na odpor všem i vyšším, ano i dovoleným proje
vům pohlavního živo-ta,aby se neuskutečňovaly
veřejně, nebo vůbec ne“.1 Člověk, kterého „se
zmocnil“ stu-d,se červená v tváři, klopí oči,je pln
rozpaků, nemůže někdy promluviti.
Příroda sama - a tedy konec konců Bůh - vy
bavila člověka studem, aby byl strážcem a obháj
cem jednoho z nejvyšších jeho statků, mravní čis
toty.
Čím jemnější .a citlivější jest orgán a čím dů—
ležitější je jeho úloha v těle, tím dokonale-ji se po
starala příroda o jeho bezpečnost.Velmi citlivým,
vel-misložitým a velmi důležitým orgánem jest
oko; proto jest umístěno v celé hradbě kostí; bez
děčně se zavírá, kdykoli třeba jen prášek chce
vniknouti dovnitř, a dostalo—lise přesto něco do
oka, víčko samovolně svými pohyby naznačuje,
že cosi není .v pořádku. Velmi citlivým orgánem
1 A.Schmitt, Grundzůge der geschlechtlichen Sittlich—
keit, Innsbruck 1.923,45.
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je vnitřní ucho .ajeho poškození je pohromou pro
celé tělo; proto i vnitřní ucho je velmi důmyslně
umístěno a chráněno. Podobně mozek, srdce atd.
Nesmírnou cenu má pro člověka, aby zůstal
pánem svého pohlavního živo-ta. Pud pohlavní
jest velmi mocný; když člověk nad ním ztratil
vládu, stává se tyranem, jemuž na ničem nezáleží
a jenž vše dovede zničit. Neovládaný pu-dpohlav
ní nejvíce snižuje lidskou důstojnost, zbavuje roz
um a vůli vlády, s-trhuje člověka dolů na úroveň
animální. Žádný jiný pud není tak riskantní, ne
nese s sebou tolik nebezpečí pro člověka samého,
pro jiné i pro společnost.Žádný jiný pud nebrání
duši .tak ve vzletu k Bohu a k nadpřirozenému
životu jako pu—d
pohlavní. - Ještě jedna okolnost:
U žádné-ho jiného pudu nemůže jediná chvilka,
jediné zakolísání způsobiti takové nenahraditel
né škody, jako v této věci: „Nejednou přivedlo
přechodné provinění pro-ti stydlivosti mladého
člověka do zoufalého stavu. Tyto věci působí
v obrazivosti dále, často tam podržují obraz ještě
svůdně'jšínež byla skutečnosta zaviňují nejprud
ší vnitřní boje. Moderní psychoanalyse zjistila,
zdá se, svelikou jasností, že sexuální dojmy iz nej
ranějšího dětství, které se zdály již dávno zapo
menu-tými, později se mohou najednou znova vy
nořiti a pak ve spojení se silným pudovým živo—
tem přivésti člověka na pokraj záhuby.“2
Na to dal Bůh člověkustud, aby byl jeho 0
chráncem, by tento pohlavní pu-d,který má veli
kou úlohu v lidstvu, se nezvrhl v tyrana, který
šíři kolem sebe zhoubu. Stydlivost je pro člověka
„jedním z nejúčinnějších obranných pudů proti
nebezpečím a ohrožení osobnosti“.3 Čím draho—
cennější je jádro, tím pevnější skořápku mu Bůh
dává. Wolfram von Eschenbach nazývá stydlivos-t
2 Um Sitte und Síttlichkei-t (J. Schróte—ler),Důsseldorf
1926, 58.

3 Th. Můncker, Die psychologischen Grundlagen der
kath. Sittenlehre, Důsseldorf 1934, 290.
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„pevný-m zámkem u dobrých mravů“. Stud je ja—
ko zvonění na signál, že se blíží nebezpečí pro
osobnost.- J e strážcem, patřícím s vysokého ocho—
zu věže do dálek a zavčas upozorňujícím na blí
žící se zlo.
Stydlivost má nejen neocenitelnou funkci etic
kou; má také vysokou funkcí náboženskou. Není
jedno pro obilí, do jaké půdy bylo zaseto. Jiná je
úroda, když role je samý hubený slín, jiná, když
je to sám písek a kámen, jiná, když je to vzácná
žírná hanácká prst. Je rozdíl půda &půda. Tak
í duše. Čím více v ní vládne čistota a stydlivost,
tím bohatější živ-otnáboženský se v ní vyvíjí; čím
více v ní byla vybitá stydlivost, tím ubožejší bu—
de její život náboženský. Sv. Don Bois-koaž do
pozdního věku nevěděl, v čem zál'ežejí některé
zvrácené hříchy proti čistotě, tak veliká byla je—
ho sty-dlivost a odpor k pohlavním hříchům; ale
mohutný byl jeho život náboženský a obdivuhod
ně veliká byla jeho práce pro trpící lidstvo. A za—
se čím více otupen v duši stud a čím více je zane
sena celá pavučinami myšlenek pohlavních, tím
více je člověk sražen k zemi, tím více je připou—
tán ke své pozemskosti, tím více ztrácí schopnost
vystoupiti do výšin nadpřirozeného živo-ta v Bo—
hu. Vím, že by to bylo proti spravedlnosti a proti
pravdě, kdybych řekl, že vždycky nevěra a od
vrat od Boha jsou zaviněny nečistotou. Ale nelze
popříti, že by nebylo ve světě tolik nevěry a vlaž
nosti, kdyby nebyl býval napřed zabit u vchodu
do duší věrný strážce čistoty - svatá stydlivost.
Strážce zabit, nečistota mohla bez překážky vtáh
nout do duše. V ovzduší otráveném nečistotou
uduzsila se víra.
Kdo vážně praví: Chci duchovní život, ten tím
již také praví: Musím upeVň-ovativ sobě i jiných
stydlivost.

Stydlivost jest nenahraditelnou hodnotou ipro
národ, Církev, lidstvo. Neboť je málo pudů, je
jichž důsledky vyznívají i tak sociálně, jako je to—
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mu u pudu pohlavního. Zničení stydlivos—tiv duši

je nejen osobní pohromou pro dotyčného jednot
livce. Důsledky postihují katastrofálně i jiné lidi.
Není to třeba rozváděti; život podává doklady tak
smutné, že by člověk plakal. Jen dvě svědectví
mužů, kteří hluboko- nahlédli do vztahů života.
Slavný německý estetik, univ. profesor Fr. Th.
Vischer: „Zchátránárod, v němž vymírá stud.“4
Profesor lékařské fakulty v Mů-nsteruMUDr. Jiří
Schreiber: „Zachraňte stud, a zachránili jste li-d
stvo a lidskost“ Ubíjejte stud, .a„tak výtečně pe
čujete o to, aby přirozenost a pohlavní život va
šich potomků byly až do morku otráveny“.5
Z uvedeného je patrno, jak povrchní a neopod—
statněné je tvrzení, že stydlivost netkví svými ko
řeny v podstatě člověka, že je to pouhý zevnější
nános, vytvořený úzkoprs-ou výchovou. Nikoliv,
tkví v samé přirozenosti. Kořeny tkví v duši tak
hluboko, že na př. i M. Einecková, která jinak ne—

stojí na katolickém stanovisku, musí doznati v o
tázce kultu nahoty: „Nahota je děvčeti čímsi ci
zím,u sebe i u jiných i u uměleckých děl.“6Atěm,
kdo se dovolávají fakta, že národopisné badání
dokázalo, že v nejstarších dobách se vůbec neno
sil šat, odpovídají etnologové Schmidt a K—oppers,
kteří patří !mezinejpovolanější badatele o životě

v nejstarších dobách lidstva: „Nikde ve vlastních
prakulturách neshledáváme, že by ženy byly vů
bec bez nějakého š-atu.“7 Ano, jsou i domorodé
kmeny, u nichž se chodilo vůbec bez jakéhokoli
kou-skušatu neb kůže; ale to je až v dobách poz
dějších, často úpadkových.

5. Praktické důsledky, vyplývající z tohoto sta
4 Viz F. W. Foerster, Sexualethik und Sexualpádago
gik, Kem-pten 192-2,204.

5 G. Schreiber, Geschlechtsleben' und Fortpflanzung
vom Standpunkt des Arztes, M. Gladbach 1919,29-30.
6 M. Einecke, Die Leibesůbungen, 1925,472, cituje Ph.
Kůble, Die Nacktkultur, Důsseldorf, 1926, 98.
7 W. Schmidt, W. Koppers, Volker und Kulturen, Re—
gensburg I, 1924, 436.
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vu? Musíme míti odvahu postaviti se proti silné
mu proudu, jenž str-huje tak velikou část lidstva.
A musí dojíti k akci široce založené.
V prvé řadě nutno probouzeti v lidech vědomí
velké lidské důstojnosti. “Otázkatěla jest přede
vším otázkou ducha. Ta věta platí, račplatí také
„v zdravém těle zdravý du-ch“. A nikde jinde ja—
ko v otázce stydlivosti a čistoty ukazuje se nevy—
rovna'telná účinnost nad-přirozených pohnutek:
Jsi dítkem Boží-m- za—chovejsi svou důstojnost. 

Jsi chrámem Ducha-sv. - Jsi posvěcen přítomno-stí
Pána Ježíše po sv. přijímání. - Tvé tělo má jed—
nou po vzkříšení jako jasná denice zářiti oslavené
v nebi. - Bůh ti dává i síly nadpřirozené, neboj
se, i v těžkých bojích čistoty můžeš vyhrát. -Bůh
je s tebou stále a všude. - Anděl stráž-ný je stráž
cem tvé čistoty. - Osoba, vůči níž se v tobě bez
děčněprobouzí špatná žádost, má strážcem andě
la, který „stále patří na tvář Otce, jenž je v ne—
besích“ (Matouš 18,10), anděla, jenž koná své dílo

tak věrně, jako když cherub stál na stráži u ráje,
jejž opouštěli Adam a Eva.
Buďme si dále stále vědomi, že stydlivost jest
draho-cenný klenot, s nímž nutno zacházeti s nej—

větší opatrností a jemností. Nepředpisuje se nej
vyšší opatrnost, kde uschovávati a jak používati
střelných zbraní na ostro nabitých - aby se ne—
zmrzačily bezstarostné děti? Nefuschovávají se
v operačních budovách nejjemnější .a nejdražší
operační přístroje, aby nezrezavěly a neztrácely
na jemnosti? Sty-dlivost je něco ještě jemnější
ho, ještě delikátnějšího, ještě nebezpe-č-nějšíh-o.Je

lehko .drahocennou křišťálovou vázu nádherné
práce rozbít- ale dej ji potom dohromady! A jak
neopatrně, cynický se mnohdy zachází se stydli

vostí!
Netrpte nahoty ani dětem, ať si již od dětství

navykají stydlivosti: „Když si dítě navyklo beze
studu se odhalovat, dotýkat se, dívat se, vysta
vovat se každému drzému pohledu - myslíte, že
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v dobách dozrávání nebo zralosti, když se pud bu
de hlálsiti tak temně a mnohdy i tak mocně, nebo
když budou dorážeti pokušení zvenčí, že potom
najednou tento zvyk odloží“8
Musí nastati reforma také V t. zv. sexuálním
poučování. Nemohu se touto otázkou zde obírati
dopodrobna. Pravím jen: I profesor dr. Bláha va
ruje před přehmaty v této věci,9stejně jako F. W.
Foerster10 - aby-ch aspoň dvě svědectví z kruhů
pedagogických uvedl. Podrobněji uvádím odpo—
věď, kterou dala S. Congregatio Officii 21.března
1931 na otázku: „Zda se smí schvalovati metoda,
jak se jí říká, „pohlavní výchovy“ nebo“„pohlav
ního pouč—ování“?“Odpověď: „Nesmí se schva
lovati. A musí se v každém ohledu při výchově
mládeže zachovávati metoda, jíž dosud používala
Církev a svatí mužové, a již doporučil Pius XI.
v encyklice o křesťanské výchově. To jest: nutno
především dbáti o plnou, nikdy nepřerušenou ná
boženskou výuku mládeže obojího pohlaví; musí
se “v ní pro-bu-ditiúcta k andělské ctnosti, touha
po ní a láska k ní; a musí se mládeži co nejvíce
klásti na srdce, aby .se oddávala modlitbě, vytr
vale používala zpovědi a nejsv. Svátosti oltář-ní,
aby v dětinné zbožnosti uctívala nejblahoslave
nější Pannu Marii, Matku svaté čistoty, a cele se
svěř-ovalajejí ochraně; aby se pečlivě vyStříhala
nebezpečné četby, necudných divadel, styku se
zkaženými lidmi a jakékoli příležitosti ke hříchu.
.- Proto nelze schvalovati, co pro obhajobu této
nové metody, zvláště v těchto posledních dobách,
i odněkterých katolických autorů bylo napsáno.“
Zdá se toto stanovisko Církve příliš rigo—rosní?
No nechť. Vyčkáme. To není po prvé, že se sta
novisko Církve v nějaké věci zdá nemožně přís
né. Ale nakonec po dlouhém bloudění vrátí se
8 A. Schmitt, Grundzůge atd., 47.
9 I. A. Bláha, Sociologie dětství, v Brně 1927,97-8.
10 Foerster, Sexualethik atd. 203-213.
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k němu Vždy lidstvo - jenže až zaplatilo za svůj
omyl těžké, těžké Výkupné!
Musíme míti odvahu také vyhýbati se všemu,
čím styedlivost se otupuje a V duši vypaluje, ať
již je to návštěv-anestoudných filmů neb divadel,
neb tanců a zábav, neb-špatných společností, čet—
ba nestoudný-ch románů a obrázkových časopisů,
slunění a koupání na místech veřejně přístup
ných, nestouadná móda a pod. Kdo samochtě pije
jed, jak může říci, že mu záleží na zdraví? Kdo
pije jedy, co může čekat jiného než smrt?
A konečně vroucích a vytrvalých modliteb je
třeba, aby-chom pomáhali zachovat stydliv-ost a
nevinnost sobě i jiným, zvláště těm, kdo této mod—
litby zvláště potřebují a jež máme rádi. - - 
V lidstvu již po celá desetiletí dva tábory stojí
proti sobě na život a na smrt: jeden pro sty-dlí
vost, druhý proti.
Který zvítězí?
V zápase běží o nejvyšší hodnoty lidstva.
A v tomto zápase spolurozhoduje i každý z nás.

Dr. Jan Merell:
LIST sv. PAVLA EFESKÝM
Nový člověk (5, 1-20).
Následujte Boha jako jeho milé dítky a žijte
v lásce, jakož i Kristus miloval nás a vydal sebe

sama za nás v žertvu, a to v oběť krvavou Bohu
k vůni líbezné.
Smilství však a všeliká nečistota nebo lakota
nebudiž ani jmenována mezi vámi, jak se sluší
na věřící. Rovněž tak se nesluší nepočestnost a
pošetilé řeči nebo vtipkování, nýbrž spíše děko
vání. Buďte pevně přesvědčeni, že žádný smilník
nebo nečistý nebo lakotník - to jest modloslužeb
ník - nemá dědictví v království Kristově a Bo
žím. Nedejte se od nikoho svésti klamnými řeč—
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mi, neboť pro tyto věci přichází hněv Boží na ne
poslušné syny. Nemějte s nimi proto nic společ
ného.
Byli jste kdysi tmou, nyní však jste světlem
v Pánu. Žijte tedy jako děti světla. Ovoce světla
záleží ve vší do-brotě, spravedlnosti a pravdě.
Zkoumejte, co se líbí Pánu, nemějte účasti na ne
užitečných skutcích temnosti, ale raději je kárej
te. Vždyť jest hanebné i mluviti o tom, co oni po
tají páší. Vše, co přichází ve světlo, je světlem
osvíceno, neboť vše, co jest osvětlena, jest světlo.
Proto se praví:
'

Probuď se, jenž spíš,
vstaň z mrtvých,
a zasvitne ti Kristus.
Dbejte tedy pečlivě, abyste žili, ne jako ne
moudří, nýbrž jako moudří. Využijte času, nebot'
dnové jsou zlí. Nebuďte nerozumní, nýbrž chá
pejte, co jest vůle Pána.
A neopíjejte se vínem, jest v tom prostopáš
nost, nýbrž naplňujte se Duchem svatým. Mluv
te k sobě vespolek v žalmech, chvalozpěvech a
písních duchovních, zpívajíce a hrajíce Pánu
svým srdcem. Děkujte vždycky vrv
za všecko Bohu
a Otci ve jménu Pána našeho J ezzseKrista.

Povinnosti stavovské (5,21-6,9).
Buďte si navzájem poddání v bázni Kristově.
Ženy bud'tež poddány svým mužům jako Pánu,
nebot' muž jest hlava ženy, jako Kristus je hlava
Církve; on jakožto vykupitel (svého) těla. Tak ja
ko je Církev poddána Kristu, tak i ženy (bud'tež
poddány) svým mužům ve všem.
Muži, milujte své manželky, jak i Kristus mi
loval Církev a vydal sebe sama za ni, aby ji po
světil, očistiv ji křtem vody ve slově. Tak si při
pravil Církev slavnou, bez poskvrny, nebo čeho—
649

koliv takového, aby byla svatá a bezúhonná. Tak
i mužové mají milovati své manželky jako své
tělo. Kdo miluje svou manželku, sebe saina mi
luje. Neboť nikdo nikdy neměl v nenávisti své
tělo, nýbrž živí a chová je. Tak činí i Kristus
s Církvi. Vždyť jsme údy jednoho těla. „Proto
opustí člověk otce svého i matku svou a přidrží
se manželky svéabudou dva tělem jedním.“ Toto
tajemství jest veliké; mám na mysli poměr Kris
ta k Církvi. Ale i vy milujte jeden každý svou
manželku tak, jako sebe sama. Žena pak se boj
svého muže.
Dítky, poslouchejte svých rodičů v Pánu, ne
bot' jest to spravedlivo. „Cti otce svého i matku
svou,“ to jest první přikázání se zaslíbením: „aby
se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.“
Vy, otcové, nedrážděte svých dětí k hněvu, ale
vychovávejte je v kázni a napomínání Páně.
Služebníci, poslouchejte svých pozemských pá—
nů s bázní a strachem, v upřímnosti svého srdce
jako Krista. Nebuďte pouze služebníci na oko,
kteří se chtějí zalíbiti lidem, nýbrž jako služeb
níci Kristovi, kteří vykonávají vůli Boží ze srd
ce. Služte ochotně jako Pánu a ne jako lidem.
Vězte, že každý, ať otrok či svobodný, obdrží svou
odměnu od Pána za dobro, co učiní.
A vy, páni, podobně s nimi jednejte a zane
chejte “vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš jest
Pán v nebesích, a že u,něho není stranictví.

Duchovní boj a jeho zbraně ( 6, 10-24).
Konečně buďte silni v Pánu, a to mocnou je
ho silou. Oblecte se v plnou zbroj Boží, abyste
mohli čeliti ůkladům ďáblovým. Naše bojování
není proti krvi a tělu, nýbrž proti silám a moc
nostem, proti světovládcům této temnosti, proti
duchům zlým v povětří; Oblékněte proto plnou
zbroj Boží. Pouze tak odoláte v den zlý, vše pře
konáte a obstojíte. Stůjte tedy (pevně), jsouce
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opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř
spravedlnosti a obuti na nohou pohotovosti pro
evangelium pokoje. K tomu všemu vezměte štit
viry, kterým byste mohli uhasiti všecky ohnivé
šipy zlého (ducha ). Vezměte také přilbici spásy a
meč Ducha, to jest slovo Boži.
Modlete se v každé době všelikou modlitbou a
prosbou v Duchu. K tomu konCi bděte a buďte
vytrvali v modlitbě za všecky \vě'řicii za mne,
aby mi bylo dáno (pravé) slovo,když otvirámsvá
ústa, bych neohroženě uvádělve známost tajem
stvi evangelia, jehož hlasatelem jsem v okovech,
bych je hlásal bez bázně, jak je mou povinnosti.

Epilog (6, 21-24).
Abyste pak věděli i vy, jak se mi vede a co dě
lám, všecko vám oznámi Tychikus, milovaný
bratr a věrny' služebník v Pánu. ,Posilám ho k
vám proto, abyste se dověděli jak se nám daři a
aby potěšil vaše srdce.
Pokoj bratřim a láska s věrou od Boha Otce a
Pána J ežiše Krista! Milost budiž se všemi, kteři
miluji Pána našeho J ežiše Krista láskou nepro
měnlivou. (Amen.)

První dva verše páté kapitoly jsou svým smys
lem spíše závěrem kapitoly předcházející. Nová
kapitola by začínala vh-oudnějiaž veršem třetím.
V posledních verších čtvrté kapitoly žádal apoš
tol věřící, aby se vystříhali všeho, co odporuje
lásce k bližnímu 'a naopak, aby živ-ot křesťanů
vyznačovalo vše, co vyznačuje lásku k bližnímu.
Ideální normou jejich života je vzor Boží. Vždyť
Bůh i nám skrze Krista odpustil. V Pavlových
slovech: Následujte Boha jako jeho milé ditky,
slyšíme ozvěnu slov Mistrových na hoře blaho
slavenství: „Buďte tedy dokonalí, jakož i Otec
váš nebeský dokonalý jest“ (Mt. 5, 48).
Věří-císe stali vykupitelskou smrtí Kristovou
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opět Božími dětmi a to jeho mílýmí dětmi (dg/am;—
zoí).Otec rád vidí vlastnosti svého já u dětí. Věří—

cí se stávají podobnými nebeskému Otci svými
ctnostmi, zvláště láskou. Vzorem jim musí býti
opět Syn Boží, který nevýslovně miloval lidstvo
&svou lásku dokázal smrti na kříži: Žíjte v lásce,
jakož í Krístus miloval nás a vydal sebe sama za
nás v žertvu, a to v oběť krvavou Bohu k vůní lí
bežné.1 Zda neslyšíme V Pavlových slovech opět
Pána: „Toto jest přikázání mé, abyste se milovali
vespolek, jako jsem ((já)miloval vás. Větší lásky
nemá nikdo nad tu, aby kdo pol-ožilživot svůj za
své přátele“ (Jan 15, 12-13).

V následujících verších přechází Pavel opět
k nlapomínání. Jsou to hlavně hříchy proti nečis—
totě a lakotě - hlavní poklesky tehdejší-hopohan
ského světa —jichž se musi věřící v-arovati. Sv.

Pavel tyto hříchy nejenom zakazuje, ale žádá,
aby nebyly mezi věřícími ani jmenovány, aby se
křesťané varovali i hovorů otěchto věcech: Smít—
ství však, a všelíká nečístota nebo lakota nebuď
tež aní jmenována mezí vámí, jak se sluší na vě
řící. Rovněž tak se na křesťany nesluší nepočest
nost, pošetílé řečí nebo vtipkování, nýbrž spíše
děkování. Čtenáři jistě dobře cítili, kam Pavel
míří. Má asi na mysli dvojsmyslné vtipkování
jež bylo v tehdejší době tak běžné, anebo různé
komiky a herce, kteří městské obyvatelstvo ob—
veselovali vtipy ne vždy nevinnými. Hovory vě—
řících mají bý-ti naopak výrazem jejich nitra,
smýšlení orientovaného k Bohu.2
Povinnost varovati se hříchů o nichž Pavel
právě mluvil je velmi vážná a závisí na ní věčná
spása čtenářů. Proto jim apoštol ještě jedno-u
zdůrazňuje: Buďte pevně přesvědčení, že žádný
1 Obraz je vzat ze starozákonních obětí, jejichž kouř
vystupoval k nebi a byl obětujícími považován za bohu
milý (srv. Gen. 8, 211).

2 Pavel rád zdůrazňuje vděčné smýšlení věřících, pro

jevující se v řečech »(srv. Kol. 1, 12; 3, 15-17).
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smilník nebo nečistý nebo lakotník - to jest mod
loslužebník3 —nemá dědictví v království Kristo
vě a Božím.
Tyto chyby považovali pohané za bezvýznam
né a mluvili o nich jako o věcech s-amozřejmých.
Namlouvali si, že V životě nemůže ani jinak býti.
V tomto prostředí žili čtenáři listu a bylo nebez—
pečí, že i oni by mohli býti jejich řečmi a příkla
dem o—pětsvede-ni do starých c-hyb. Proto Pavel
tak důrazně jim připomíná, že tyto hříchy svolá—
vají hněv Boží na „syny neposlušnosti“, t. j. na
pohany: Nedejte se od nikoho svésti klamnými
řečmi. Pro tyto věci přichází hněv Boží na nepo
slušné syny. Mezi nimi a učedníky Kristovým-i
nesmí býti společenství: Nemějte s nimi proto nic
společného. Neboť doba, kdy jim byli podobní,
kdy byli tmou (srv. 4, 18), již minula. Nyní jsou

světlem v Pánu pro své spojení s Kristem, který
je osvítil svou naukou a z-anítil jejich srdce pla
menem lásky. Nadpřirozené světlo milosti pro—
niklo jejich přirozeností.
Myšlenka světla a tmy dává Pavlovi opě-tpří-le
žitost k morálním závěrům: \Nestačí, aby děti
světla byly odděleny od tmy, ony ji musí pronik—
nout a o-zářitji světlem: „Žijte tedy jako děti
světla.“ Pravý křesťan musí přinášet ovoce svět
la, jež záleží ve vší dobrotě. spravedlnosti a prav
dě. Vždy a ve všem musí býti pro věřící směro
datná jen vůle Boží. Není vždy snadné ve chví
lí-chrozhodování ji poznat, je třeba zkoumat, co
se líbí Pánu. Pak nebudou míti účasti na neuži
tečných skutcích temnosti.
Pavel žádá od svých čtenářů ještě více. Nestačí
nemíti účast na zlých skutcích pohanského okolí,
3 Z řeckého originálu není jasno, zda v-suvka t o j est
m o d los l u ž e b n i k (5 Ědtw slůwlotárgm) se vztahu
je pouze na lakotu (neboť kdo svým srdcem visí jen na
věcech pozemských .a v nich spatřuje svůj nejvyšší cíl,
tyto činí svým bohem), či na hříchy předcházející. Vprv
ním případě je 6 maskulinum zvratného zájmena ó', 7'7',
70, ve druhém pak je neutrem zájmena ó'c,ij, 5.
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ale je třeba tyto i kárat, odhalovat jejich zlo, po—
stavit je do .pravého světla, aby byla zřejmá je—
jich nízká podstata. Vždyť jest hanebné i _mluvitž
o tom, co oni potají páší. Apoštol měl asi na mysli
slova Spasitelova: „Lidé milovali více tmu nežli
světlo; neboťskutkové jejich byli zlí“ (Jan 3,19).
Nadpřirozené světlo, které pronikne do této u
bohosti, může míti léčivý účinek a přivésti“hříš
níka k pravému poznání, neboť vše, co přechází
ve světlo, je světlem osvíceno a vše, co je osvět
leno, jest světlo. Světlo je mocnější než tma.
I čtenáři listu kdysi spali ve tmách, ale uslyšeli

hlas, který je probudil a Kristus se stal velikým
světlem jejich života._Proto se praví:
„Probuď se, jenž spíš,
vstaň z mrtvých
a zasvžtne ti Kristus.“

,

Synové světla, křesťané, musí tedy pečlivě5
dbátz', aby žili ne jako nemoudří, nýbrž jako
moudří, využívajíce času, neboť dnové jsou zlí.
Čtenáři listu žijí v prostředí, kde není vždy snad—
né žít životem nového č10věkaa přece je to nut
4 Čtenářům listu byla asi slova právě uvedená známa.
Mezi exegety Pavlových listů však o původu slov není
jednoty. Někteří se domnívají, že jsou odněkud z Písma
sv., :protože je Pavel uvádí slovy: P r ot o s e p r aví,
jak bývá u Pavla zvykem při biblických citacích. Nikde
však ve Starém zákoně podobných slov není. Již sv. J e,
ronym píše, že“pečlivě prohlédl hebrejský St. zákon a
překlady, ale nikde těchto slov nenalezl (P_L.,25, 525).
'Jifní v nich vidí volnou citaci 1.5..26, 19 n. (Sýkora). Nej
.pravděpodobnější je však názor, který vyslovil již Theo—
doret _(PG. 82, 545) že,-totiž citace je zbyt-kem nějakého

starokřesťanského hymnu. Byl to pravděpodobně hym
nus, který byl zpíván při křestních obřadech, jež jsou
tak prodchnuty symbo'lismemsvětla a tmy, smrtiuavzkří
šení. Proto byl křest nazýván qnwuóyýc(osvětlení).
5 Sýkora s lat. Vulgátou spojuje .pe č l i v ě se slovem
ž i ti (byste žili pečlivě), podle řeckého znění pečlivě je

nutno.spojiti se slovesemdbáti:
p e č 1 i v ě.
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dbejte

tedy

né, neboť doba k získání zásluh je omezená a
krátká. Znovu a znovu Pavel prosí, aby nebyli
nerozumní jako jejich pohanské okolí, nýbrž, aby
chápali - není to vždy snadné - co jest vůle Pá
na6 a ta jim byla nejvyšší normou jejich jednání.
Tato moudrost se musí projevov-ati v denním
životě zdrženlivosti. Pohané si libovali V .opíjení
vínem. Pavel proti tomuto opojení staví opojení
nové, duchovní: neopíjejte se vínem - jest v tom
prostopášnost,-nýbrž se naplňujte Duchem (sva
tým).7 Zdá se, že Pavel má zde na mysli staro
křesťanské agapy, při nichž někdy docházel-ota
ké ke zlořádům.8Křesťanése nesmí podobatí své
mu pohanskému okolí, na př. Římanům, kteří
Bakoha 'a Venuši, nebo Řekům, kteří Joviše a
Afroditu oslavovali orgiemi a obžerstvím. Křes
ťané musí oslavovati Boha žalmy, Chvalozpěvy a
duchovními písněmi.9 Tyto vnější projevy však
musí vycházeti ze srdce, ne pouze z úst: Zpívají
ce a hrajíce svým srdcem Pánu.
Naplnění-Duchem svatým má vliv na křesťan
ské smýšlení, jež je smýšlením, jehož základním
rysem je radostná vděčnost k Bohu. Výrazem té
to vděčnosti je děkovná modlitba k Bohu Otci ve
spojení s Kristem, k níž nejednou vybízí apoštol
čtenáře svých listů: Děkujte vždycky za všecko
Bohu a Otcí ve jménu Pána našeho Ježíše Krista.
V dalších verších přechází Pavel k povinnos
tem stavovským. Jsou uvedeny všeobecnou vě
tou: Buďte si navzájem poddání v bázní Kristo
vě.10Tento úryvek z epištoly k Efeský-m (5, 21-6,
9) má protějšek - často slovný - v listě ke Kolos
kým (3, 18—4).V epištole k Efeským jsou však ví

ce rozvedeny povinnosti manželské zároveň se
6“Srv.

4, 2-1.

7 S v a t ý je dodatek Vulgáty.
8 Srv. 1 Kor. 11, 17 n.
9 Srv. Kol. 3, 16.
10 Verš21 patří gramaticky(participium

157mmo'o'óye'voo)

k verši předcházejícímu, obsahově však spíše k veršům
následujícím.
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vznešeným pojmem křesťanského manželství (5,
23-32).11

Sv. Pavel nevidí V manželství pouze zřízení
Boží, ale srovnává dok-once spojení manželů s po—

měrem Krista k jeho mystické nevěstě, Církvi sv.
Tak jako je Kristus hlav-ouCírkve, tak v křesťan
;skérodině nejvyšší autorit-ou je muž a povinností
křesťanské ženy je, aby mu byla poddána: Ženy
buďte poddány svým mužům jako Pánu, neboť
_muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou Cir
kve, on jakožto vykupitel svého těla. Tak jako
je Církev poddána Kristu, tak i ženy bud'tež pod
dány svým mužům ve všem.
V tomto světle se však dostává i povinno-stem
mužů nového, vyššího posvěcení. Autorita man
želova musí býti vedena a řízena Kristovým pří
kladem: Muži, milujte své manželky, jak i Kris
tus miloval Církev a vydal sebe sama za ni, aby
ji posvětil, očistiv ji křtem vody ve slově.12Kris
tus rrnil'ovalCírkev a svou nezměrnou lásku do
kázal smrtí na kříži. Aplikace je jasná: I muž má
býti připraven pro svou ženu ke každé oběti.
Kristus pečoval o Církev jako o svou nevěstu a
jeho snahou bylo, aby ji posvětil, aby byla čistá
a bez poskvrny. Pros-tředkem k tomu je křest.13
Očistiv Církev křestní vod-ou,tak si ji připravil
Slavnou, bez poskvrny, vrásky, nebo čehokoli ta
kového, aby byla svatá a bezúhonná. Taková má
býti nevěsta Kristova, jejíž podstatnou známkou
je svatost.
Kristova láska k Církvi je ideálním měřítkem
11 V listě ke Kolos. pouhé dva verše (3, 18-19).
12 Vulgáta dodává: života.

13 Křest vody ve slově. Apoštol touto větou

vyjadřuje starokřestanský obřad ponoření do vody, do
provázený slovem, t. j. křestní formulí. Čtenáři asi dobře
rozuměli metafoře lázně, odpovídající křestním obřa
dům. Pravděpodobně je v ní skryta narážka na obřady,
doprovázející manželské slavnosti u Řeků, zvláště na lá
zeň nevěsty (Lom-gde:Wucpucóv),kterýžto obřad byl obřa

dem náboženským. Srv. článek Hochzeit v Pauly-Wisso—

wa VII, col. 2129.
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lásky křesťanských mužů k manželkám. Maji je
milovati tak, jako Kristus miloval Církev. Tato
je mystickým tělem Kristovým. Proto i'oni mají
.milovati manželky jako své taělo.Kdomiluje svou
manželku, sebe sama miluje Tak-ová láska je v
přirozenosti manžel-ství, neboť nikdo nikdy ne
měl v nenávisti své tělo, nýbrž živi a chová je.
Tak čini i Kristus s Cirkvi, a Pavel dodává, touto
Církvi jsme my, vždyť jsme údy jeho těla.14Kaž
dý z nás je účasten dobrodiní &lásky Kristovy.
Jaká má býti láska 'muže k ženě dokládá apoštol
slovy Genese: „Pro-to opusti člověk otce svého i
matku svou a přidrži se manželky své a budou
dva tělem jedním.“15
Na konec sv. Pavel ještě shrnuje hlubokou na
uku o symbolismu manžel-ství: Toto tajemstvi je
veliké. Aby bylo jasno, jaké tajemství apoštol
míní, dodává: Mám na mysli poměr Krista k Cir
kvi.' Spojení muže a ženy v manželství, jak je u
stanovil Bůh, je symbolem spojení Krista .s Cír
kvi. Tento hluboký symbolismus manželství byl
odhalen Novým zákonem. To jest tajemstvi o
němž píše Pavel.
V závěru této perik-opy apoštol ještě jednou
zdůrazňuje co řekl již dříve: Ale i vy milujte je
den každý manželku svou tak, jako sebe sama.
Žena pak se boj svého muže.
V rodinném životě po vzájemných vztazích
manželů zaujímá hlavní místo poměr dětí k roh
dičům. K nim se obrací Pavel v prvním verši šes
té-kapitoly s výzvou: Ditky, poslouchejte svých
rodičů, Tomuto přirozenému zákonu se dostává
ještě zvláštního posvěcení při myšlence, že i dít
ky jsou údy těla Kristova. Poslušnost v Pánu je
Spravedlivá, t. j. odpovídající vůli Boží. Vždyť již
14 Slova Vulgáty z jeho masa a z jeho kostí se nevy
skytují v nejlepších řec. rukopisech (Sin., V-atik., Alex.)
a jsou méně šťastnou glosou z Genese 2, %. Glosa vnikla
do Vulgáty pro citaci z Gen. 2, 24, která bezprostředně
následuje.
15 Pavel citu-je podle řecké LXX s malou obměnou.
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ve Starém zákoně bylo řečeno: Cti otce svého i
matku svou, aby se ti dobře vedlo a abys byl
dlouho živ na zemi.16 Pavel jim připomíná, že
mezi ostatními přikázáními (předcházejí mu V
dekalogu tří přikázání) jest toto přikázání první,
jemuž bylo dáno zaslíbení. Ve Starém zákoně to
bylo zaslíbení dober pozemský-ch, v zákoně No—
vém, jak-podotýká již sv. J eronym,17 je třeba to—
to zaslíbení přenésti do řádu vyšší-ho a viděti v
něm dobra království Boží—ho.

Avšak i otcové mají povinno-stí k dětem. Ne
smí drsností ničit dětskou lásku - Pavel to vyjad
řuje slovy: nedrážděte svých. dětí ke hněvu, 
nýbrž je mají vychovávati v kázni a napomínání
Páně.

„

Výzva ke slu'žebníků-m a otrokům připomíná
slova listu ke Kol-oským (3, 22-25).' Pavel nechce
zavésti ještě „novýřád, ale dává alespoň stávají
címu řádu vyšší posvěcení. Služebníci poslou
chejte svých pozemských pánů s bázní a stra
chem,18s upřímnosti svého srdce. I jejich služba
je čestná a není bez vyššího posvěcení, jestliže ji
budou považovati za službu Kristu. Je to vlastně
Kris-tus jemuž slouží a který je jednou odmění,
jestliže jejich služba :nebude na _oko, .nýbrž ze'
srdce podle Vůle Boží: Nebuďte pouze služebníci
na oko, kteří se chtějí zalíbiti lidem, nýbrž jako
služebníci Kristovi, kteří vykonávají vůli Boží
ze srdce. Služte ochotně jako Pánu a ne jako li
dem. Vězte, že každý, ať otrok či svobodný, ob
drží svou odměnu od Pána za dobro, co učiní.
Týmž křesťanskýmduchem musí však býti ve
deni i páni. I oni mají k otrokům 'a služeb-níkům
své povinnosti a musí zanechati výhrůžek a tvr—
dého zacházení. Nechť si uvědomí, že i oni, stej
16 Exod. 20, 12; Deut. 5, 1.6.
17 .PL., 26, 5938-39.

18 S .bázní a strachem, oblíbený Pavlův výraz ;(1Kor.
2, 3; 2 Kor. 7, 15; Fili-p. 2, 12), který v původním textu
nezní tak příkře a spíše vyjadřuje vnitřní cit_oddanosti,

projevený navenek.
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ně jako jejich služebníci, jso-uslužebníky jednoho
Pána v nebesích, u něhož není straníctví, rozdílu
mezi pánem a otrokem.
Čtenáři, neofyté zpohanství, slyšeli,kterak byli
kdysi mrtvi pro své hříchy, avšak milostí Kris-to
vou byli vzkříšení. Nyní žijí v Kristu (2 kap.).
Z tohoto nového života však plyn-ou pro ně i po
vinnosti, jež jim jasně vylíčil apoštol jak v ry
sech vše-obecných,tak ve vztazích jednotlivců v
různých životních okolnostech (4-6,9).Jest třeba,
aby žili jako křesťané a byli \dobřevyzbrojeni v
boji pro-ti nepřátelům své spásy. Líčení výzbroje
v duchovním boji je předmětem závěrečné části
listu. V tomto bojí nesmí křesťanéhledati posilu
sami v sobě, nýbrž v Pánu, t. j. v mystickém spo
jení s Kristem musí čerpati mocnou jeho sílu.
Bůh sám jim poskytne plnou zbroj, aby mohli
čelítí úkladům ďáblovým. Tento b-oj je těžký,
protože není bojem proti lidem - naše bojování
není protí krví a tělu - nýbrž proti démonickým
silám, jež ovládají svět, protí sílám a mocnostem,
proti světovládcům této temností, proti duchům
zlým v povětří.19Pouze tehdy, když budou oble
čení v plnou zbroj Boží, odolají v den zlý, t. j.
v den, kdy zlý duch se svými pomocníky učiní na
ně útok. Pak mu budou moci vzdo'rovati, překo
nají ho a vítězně opustí bojiště.
V následujících verších líčí Pavel názorně du—
Chovní zbraně tohoto boje a podává zároveň je
jich alegorický „smysl.
Stůjte tedy (pevně), jsouce opásání na bedrech
pravdou.20 Řasnatý šat orientálců bylo nutno
před chůzí anebo prací opásati, aby nepřekážel.
Tak první přípravou křesťanského vojína pře-d
bojem je život v Pravdě. Již dříve definoval apoš
tol život křesťana jako pravdu v lásce (4, 15).
Oblečení v pancíř spravedlností.21 Křesťan, je
19 Viz komentář Efes. 2, 2.
20 Srv. Is. 1.1,5.
21 Srv. Is. 59, 17.
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hož život je prolnutý spravedlností, který dává
Bohu i lidem co jim patří, zachová :sidobré svě
domí, nejlepší to zbroj proti všem nepřátelům
spásy.
Obuv na nohou znázorňuje ochotu pracovat a \
bojov-atpro evangelium, zdnoj to pokoje. K tomu
všemu je třeba, aby čtenáři uchopili štit viry. Tak
jako Vboji chránil štít vojíny před ohnivými ši
py,- ve starověku .sejich často Vboji používalo,22
- tak štít víry ochrání věřícípřed šípy zlého du
cha i jeho pomocníků (pokušení, pronásledování
a podob.).
K duchovní výzbroji patří ještě přilbice spá
sy,23 t. j. “naděje ve věčnou blaženost (1 Thes. 5,
8), která

ochrání věřící před m-al—omyslností&

meč, který dává Duch sv. Timto mečem je slovo
Boží,“ Krist-ovo učení, kterým Duch sv. mluví
k lidem.
Bez Boží pomoci není možno tento těžký boj
vyboj ovati. Proto vybízí apoštol čtenáře listu ješ
tě k časté a vroucí modlitbě, která bude prame
nem jejich síly v boji: Modlete se v každé době
všelikou modlitbou a prosbou v Duchu.25
Dokonalá modlitba je milosti a je to hlavně
bdělos-t, která napomáhá k modlitbě vytrvalé.
Celá Církev potřebuje vytrvalé modlitby svých
věřících. Pavel proto prosí čtenáře, aby se mod
lili za všecky svaté, t. j. věřící, a o zvláštní mod
litbu prosí -iza sebe. Nechce, aby se snad modlili.
za jeho vysvobození z vězení, ale žádá je, aby mu
vyprosili dar úspěšného a neohroženého kázání
evangelia: Aby mi bylo dáno (pravé ) slovo, když
otvírám svá ústa, bych neohroženě uváděl ve zná—
22 Srv. Sallustius, De bello Jugurth. 57; Livius 21, 8.
23 Srv.1s. 59,17.
24 Srv. Is 11, 4; 49, 2; 51,16.
25 Z řeckého textu není jasno, má-li zde apoštol na
mysli modlitbu v d 11c h u, ..t j. modlitbu vycházející ne
jenom z úst, ale i ze srdce, či modlibtu v D u ch u sv..,
modlitbu spojenou s Duchem svatým, jako na př. v Řím.
8, 26.
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most tajemství evangelia, jehož hlasatelem jsem
v okovech, bych je hlásal bez bázně, jak je mou
povinností.
Epilog listu připomíná závěr listu ke Koloským
(4, 7-8). Je to Tychikus,26milovaný bratr a věrný
služebník v Pánu, který sdělí čtenářům, jak se
Pavlovi daří a co dělá. Čtenáři se asi obávali o
Pavlův osud a proto úkolem Tychikovým je, aby
potěšil jejich srdce. Malá ukázka toho, jak láska
v Kristu Spojovallanavzájem věřící prvotní Cír
kve a jak lidsky krás-nábyla tato láska.
Závěrečná slova nejsou tak osobně zabarvena
jako u jiných epištol, ale jejich tón je.zase slav
nostnější. Jsou zpola modlitbou, zpola požehná
ním: Pokoj bratřím27 a láska s věrou od Boha
Otce a Pána našeho Ježíše Krista.
A jako začal sv. Pavel svůj list přáním milosti
a pokoje čtenářům, týmž přáním i lis-t krásně
uzavírá: Milost budiž se všemi, kteří milují Pána
naš-ehoJežíše Krista láskou neproměnlivou, kte
rá nekončí smrtí, nýbrž jí přechází v lásku života
věčného. Amen.

P.Bertrand Šnobl:

STŘÍZLIVÉ OPOJENÍ
Prefa-ce1 vzchází z ticha, modlitby . . ., je zta

jeného působení prostředníka v klínu nejsvětější
26 O Tychikovi viz komentář ke Kol. 4, 7.
27 Na rozdíl od jiných epištol je přání vysloveno ve
třetí osobě a nikoli v osobě druhé: „Pokoj vám!“
1 Určitý rys střízlivosti můžeme Vidět v tom, že v naší
liturgii jsme měli původně jen 10 ,prefací, &to: vánoční,
Epif., postní, -okříži, velikonoční, svato-dušní, o nej-svět.
Trojici, apoštolů, P. Marie. „Teprve .vnejnovější době by
ly přidá-nypreface za zemřelé, o .sv. Dominiku a svatém

Františku a nejnovější o Kristu Králi. A to ještě preface
velikonoční byl-opoužíváno jen ve svátek a v oktávě (ne
jako dnes po celý velikonoční čas),stejně i preface o nej
světější Trojici. Rovněž ve votivních mších bylo vždy
661

Trojice po všechny věky věků;2 li-d radostným
souhlasem amen - tak je, n-oříse V ně - - a jeho
skrytá síla nás strhne do ještě hlubšího mlčení;
napřed však ještě zladí nápěv pozdravu i výzvy
k modlitbě Pán s vámi i odpovědi I s duchem
tvým.
A ta modlitba . . .?

Ta je prostě: vzhůru srdce! Dáme se zahan
bit? Nikdy! Mám e už svá srdce pozdvižena k Pá
nu. Ano, Pane, tu jsme před Tebou; a co vidí naše
srdce, ať zjeví hlas .pr-orokůvz3„I uzřel jsem,upro—

střed trůnu a čtyř živočichů a uprostřed starců,
. beránka . . ., an stojí jako zabitý, maje sedm
rohů a sedm očí, to jest sedm duchů Božích, po
slaných na cel-ouzemi. I přišel a vzal z pravice
toho, jenž seděl .na trůně, knihu. A když otevřel
tu knihu, čtyři živočichové a dvacetčtyři starci
padli před Beránkem, maj íce každý citeru a zlaté
misky, plné v-oňavin,což jsou modlitby svatých;
a zpívali píseň novou říkají-ce:

Hoden jsi, Pane, vžít knihu a otevřít její pečeti,
neboť jsi byl zabit a vykoupil jsi nás pro Boha
svou krví
z každého pokolení, jazyka, lidu i národa
a učinil's nás Bohu našemu
královstvím a kněží-mi:
i budeme kralovati nad zemí.
I viděl jsem a uslyšel hlas mnoha andělů kolem
trůnu a živočichů i starců —počet jich byl tisíce
tisíců - volajících hlasem velikým:
používáno jen obyčejné preface. Textově jsou shodné
s římskou liturgii, jen V p'refaci 0 P. Marii máme místo
slova collaudare kratší laudare a místo veneratione uží
váme obyčejně slova solemnitate.
2 V některých liturgiích (př. kartuziáni) mají ruce po—
zdviženy hned od per omnia Saecula. .u nás leprVe od
sursum corda (všimněte si „melodie,zdobící slovo sursum
ve zpěvu k“přijímání v úterý velikonoční; 1 text vám
trochu osvětlí smysl obrazu z proroka.
3 Apok. sv. Jana hl. 6, v. 6-14. Významné jsou i verše
' 1-6 zde vynechané.
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Hoden je Beránek, který zabit byl,
přijmout moc a božství, moudrost i sílu,
čest, slávu a chválu na věky věků.

A slyšel jsem, jak všechno tvorstvo ico je na nebi
a na zemi, ipod ní, co je na moři a co je V něm . ..

jak vše to volalo:

Sedící-mu na trůně a Beránku,
požehnání a čest, sláva a moc na věky věků.

A čtyři živočichové pravili: Amen, a dvacetčtyři
starců padlo na tváře a klaněli se živoucímu na.
věky věků.“

Nuže, nebeské vidění naplňuje naše srdce, dě
kujme tedy Pánu Bohu svému, jak hodno a spra
vedlivo jest.4 Děkovat Bohu Otci skrze Syn-a,
v němž i andělé chválí boží majestát, o to pokor
ně prosíme voilajínce:5Svatý, svatý, svatý je Pán
Bůh zástupů; plná jsou nebe i země jeho slávy,
h-osanna na výsostech. Buď požehnán, jenž při
chází ve jménu Páně, hosan'na na výsostech.
Lid jásá . . . kněz však rmusí jít dále, k nejsvě
tějšímu dílu - - násled'ujme lid v prosté střízli
v-osti a ve zmlknutí sledujme rytmus pohybů
kněze.6

4 Obět je vždy výraz chvály, sacrificíum Laudis a na
še liturgie to ještě s obzvláštní zálibou podtrhuje. Kněz
doprovází slovo, děkujme Bohu Pánu svému spojením
rukou před hrudi a úk-lonemhlavy; bratří v kůru jSou
též skloněm' (původně R. 1:11.(141) str. 148, jen úklon hla

vy) od r. 1569.Po ní okuřuje thuriferář nejdříve jáhna
a podjáhna (dvojím pohybem kadidelnice), pak akolytu
a pak bratry v kůru (nikde ne laiky v kostele).
5 Kněz spojuje ruce při slovech ,prosíme', podtrhuje
tak jejich význam. U nás kněz říká Sanctus stejně sil
ným hlasem a ne jako římští slabším (mediocri) hlasem
a neskloněn (kartuziáni naopak jsou hluboce 'skloněni).
Též kůr se řídí postojem kněze a vyzpívá celé sanctus
i benedictus před proměňováním.
6 Nebudeme se pouštět do výkladů kánonu; uvedený
obraz postačí docela, a kdo by si chtěl dát práci, uvidí,
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Prefaoe nám naznačila, že jeho modlitba bude
pokorný (kněz je hluboce skloněn) rozhovor s nej 
laskavějším Otcem skrze Jeho Slovo,našehO-Pána
Ježíše Krista, prosba o přijetí .aposvěcení darů a
sdělení jeho milosti. Při slovech ,abys přijal“ se
kněz vztyčí,7 aby mohl třikrát požehnat diary;
pak sepne ruce před hrudi a dokončí tuto mod
litbu, přejde i memento .- vzpomínku na živé.
Aby si připomněl, že další prosba je modlitbou,
rozepíná při slovech ,ve společenství“ ruce,8 a
když vyslovuje jména Maria a jejího syna Ježíše,
sklání hlavu na projev úcty. Končí modlitbu,
skrze téhož Kris-taPána našeho, amen; spojí opět
ruce .a zároveň na znamení vděčností skloní hla
vu. A opět nová modlitba ,tuto tedy oběť, opět
nutno pozvednout ruce k Bohu a sklonit je te—
prve, když jsou plny nebeské rosy, k požehnání
darů, jako úvodu v úkonu proměňování, kdy ty—
to dary se nám stanou tělem i krví Syna Otce,
našeho Pána Ježíše Krista (skloň hlavu), kterého
teď bude kněz úkon za úkonem sledovat a vyja
dřovat j-ako-dokonalý nástroj, ve který byl též
posvěcen. Vezme 'chléb do rukou, očištěných na
korporále, pozdvilhne oči k nebi, aby mu podě
koval, vůlí Otce- přenese křížem na oběť a nyní
skloní-vse trochu vysloví nejmocnější slova. Po
jak v něm je vše, s čím se potká v kánonu. Někdy bývá
nejlepším výkladem mlčení. A ještě jedna maličkost:
podivíte se, když přijdete v našem..misálu ke kánonu.
Bylo-li .vněm už v přípravné části málo červených rub
rik, v kánonu zmizí úplně; jen rudé kříže září. A tuto
podivuhodnou střízlivost zachovávají i pohyby ikněze.

7 R V. (1569),str. 89: Na počátku posvátného kánonu
- od Sanctus až po Memento (incl.) - ruce jsou spojeny
(vyjma požehnání při slovech hiaec don-a...) po něm
otevřené; podobně při memento za zemřelé jsou sepjaty
na začátku a na konci otevřeny a v tomto postavení do
končí zbytek kánonu.
6 V našem kánonu ohybí nadpis před Communican
tes... infra act-ionem. (Chápali bezpochyby, jak vidět
z předešlé poznámky, kánon v původním celku, t. j. od
preface.) Podobně nemáme při modlitbě ,hanc igitur“
vztažení rukou nad dary, ani sklonění.
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kleknutí-m proj eví svou víru V přítomného Boha
a pozvednutím popřeje též očím věřící-chpotěšit
_očina nebeské-m danu. A pokleknuv znovu je
uctí. Vezme kalich, aby dokončil oběť, a mírně
jej nakloniv k sobě, sklo-ní hlavu a proměněn
zcela V Krista, plní jej krví obě-tismíru. Stejně

jako tělo, uctí i krev; než však poklekne po dru
hé, přikryje kali-ch paloru, říkaje při tom slova,
,kolikrátkoliv to činiti budete . . .“.9
Památka blaženého umu-čeníKristova. .. kněz
rozepne ruce-více než obvykle, ale jen prostřed—
ně (plus quam soli-to,mediocriter tamen) - styli
suje tak ty rrucena kříži, které přitahují k sobě
vše.10 A opět znovu křížem vyjadřuje vzácnost
darů, jejich jednotu (trojím) i rozdělení při oběti
(-dvojím). Prosba ,na !něž r-a-čshlédnoutť, zvedá
mu ruce k modlitbě-.Je však třeba ještě pokor
něj'i se mod-lit; a proto při slovech ,pokorně tě
žádáme“ skříživ ruce na prsou (po východním
9 Proměňování . . .! Jak prostý byl „ten obřad u nás
(stejně i u kartuziánů a východních) R V. (1569) str. 90
má jen: ,Po proměnění hos-tie a před jejím pozdvižením
kněz nechť se ukloní celým tělem s největší úctou; _to
též vykoná i po proměnění kalicha. To je vše. Způsob
jak prováděli tuto poctu celým tělem, můžeme vidět ješ
tě Idnes u východních; :skrčí trochu kolena a zároveň se
ukloní vrchní části těla. Všimněte si též, že tu není
zmínky o p-oszih-ování kalicha. Pokleknutí po proměňo—
vání se vyskytuje ,ponejprv v misále vydaném papežem
Alexandrem V. .r. 1502. Pozdější věky se ovšem těžko
smiřovaly -sprvotní střízlivostí a tak :se stalo, že i u nás
vyšlo nařízení (r. 1611): ,abychom pokud možno co nej
uctivěji, nejen v mysli, ale i tělem, zacházeli s nejvzne
šenější svátostí eucharistie, nařizujeme, aby od nynějška
při mši sv. po proměňování, jak před, tak .po pozdviho

vání hostie i kalicha, tak i kdykoli je nutno dotknout se
tak veliké svátosti, kněz poklekl, vynechav hlubokou
úklonu, před každým uchopením i položením! Po celou

dobu _pozdvihování jáhen okuřuje, či lépe řečeno, zaha—

luje do oblaků zbožné úcty věřících, nejsv. Svátost. (Po
držel si tak původní úřad; viz východní církev.) Vůbec
u nás v kánonu jáhen jen obrací listy v misále, :podjáhen
drží od Sanctus patenu zakrytou velem.
10 SV. Tomáš se zmiňuje

V STh I\I(I. o. 83, čl. 3 k. 3

o tomto způsobu jako o zvyku všeobecně zavedeném.
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způsobu) se hluboce uklání před svrchovanou ve—
lebno-stí Boží;11 při slovech ,z této účasti oltáře“

líbá pravý roh korp'orálu a vztýčen značí křížem
svaté tělo i krev a nyní i sebe, nedotýkaje se,
touže být naplněn touto nebeskou milos-tí.A na
závěr modlitby sepne ruce před hrudi a tak zů—
stane i při vzpomínce na zemřelé. Když pak slo—
vy ,jim, H-ospodine' přejde v pros-bu, znovu zved—

ne ruce, aby je opět spojil při závěru a udeřil se
v prsa, vyznávaje .(hlas-itě),i nám hříšným“ slu—
žebníkům; a naznačuje nové kříže - blíží se zá—
věr, slavná doxologie,12 skrze něhio (dělá kříž tě
lem n-a'dkalichem), s ním (trochu sníží, kříž je

veden ve výši obruby kali-cha a jen v její-m vy
mezení) a v něm (dělá kříž uvnitř kalichu) jest
Tobě, Bohu Otci všemohourcímu (kříž je veden
před kali-chem a trochu výš), v jednotě Duch-a
sva-tého (kříž klesá k patě kalicha) všechna čest
(tu .s uctivou úklonou. hlavy pokládá nejsvětější
tělo na oltář) a sláva &plným hlasem zapěj e, jako
zapěl před p-refací ,po všechny věky věků“, (ruce
spočívají na oltáři), odpovíme: Amen. A nyní po
krátkém =úv:o:dě
přednese jménem všech modlit—

bu Páněl3 (rozepjav ruce) i setrvá tak i při další
11 Neopírá ruce o oltář jako římští; podobně zkřížené

ruce na prsou mají i kartuziáni; je to původní zvyk li
turgie galské, přenesený sem z východu (jako Vůbecv li
turgii galské je mnoho prvků východních, důkaz posky
tuje i náš kompletář).

_ 12 U nás se nevyskytuje. tak zv. malé pozdvihování,
pouze úklon hlavy, vyvolaný slovy ,všechna poctaí Ano,
to nejlepší, co máme, skláníme před velikostí tvé svaté
oběti. Zajímavé je i rozdělení křížů. Při prvních třech

se stále zmenšují a klesají ke krvi v kalichu; zvou nás
tak, abychom, spojeni s nimi (jso-udělány nejsv. tělem),
vstoupili -vpokud možno nejhlubší jednotu -sKristovou
o b ě t í .a tak v n ě rn vzdali velikou poctu (magnam glo
riam) Otci, Bohu na výsostech (tento kříž je vytvořen
Výše, než kříže Synovy) v jednotě s Duchem svatým,
který přichází od Otce .a kříže Synova a spočívá zde
v nížinách lidských Srdci.
13 Po „Otče náš“ vkládávali různé modlitby do mše
svaté, na př. r. 1386 (R 111, 25) po odstranění roztržky:
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modlitbě-(opětpotichu) ,zbav nás, Pane“,14 s úklo—
nou pri jmenu Marie; a při slovech ,u-děl mír“
dela patenou veliký kříž, líbá ji a odkládá mimo
korporal) a znovu zazní ,po všechny věky věků“
a od lidu: Amen, když byl předtím kněz odkryl
kalich a pokleknutím uctil těl-oPáně, které při
slovech ,skrze Pána“ pozorně a zbožně rozdělí
nad kalichem v půl a posunuv pravou polovinu
napříč pod levou, ulomí z ní část při slovech ,jenž
s tebou žijeí A nyní za zpěvu ,pokoj Páně, budiž
vždy s Vámi“drží v levé ruce nad kalichem zbylé
části a úlomkem v pravé ruce dělá tři kříže.Když
je dokončí, přiloží tu částečku k ostatním a drže
je jako v jednom nad kalichem, modlí se třikrát
,Beránku

B—oží“.15
Začíná tak pří-pravu :na svaté

přijímání, která je opět v naší bohoslužbě od
chylná od římské. A modlí se dál: Toto svato

sva—tésmíšení těla a krve Pána našeho Ježíše
Krista (spouští úlomek těla z pravé ruky do ka—
lichu; pak touže rukoru uchopí nohu kalichu, za
tím co levá drží zbytek těl-aPáně nad kalichem a
tak setrvá až do sv. přijímání), budiž mně i všem
žalm 69. Bože, ku pomoci mé vzezři . . . .s obvyklými ver
ši a modlitbami; r. 1421 (R III, 168) k dosažení Božího
slitování proti bludařům a ro-zkolní-kům,kteří pro hří

chy lidské Církev mnohonásobně pronásledují, v konvr

mši „po,Otče náš“ a_před ,Pokoj Páně . . .“ nechť je zbož

ně zazpívána antifona „Recordare (Pomni)“ nebo „Pod
ochranu (Sub tuum)“ s vecršíkem „Oroduj za nás. .. &
modlitbou ,Ochraňuj, Pane. . .“ a ,Církve své pros
:by...“ nebo jin-dy žalm 78. ,Pane, přišli pohané na dě
dictví tvé“ prosíce o ochranu proti Turkům.
14 Náš způsob lámání je odlišný od římského-; je pod
míněn viděním jednoty obětních darů, projevené v dal
ších obřadech. I zde můžeme vidět kříž, jehož částí- se
nám dostává milosti.
_
15Máme jiný pořad modliteb; prostší, mnohem prost
ší, než římští; dů-kaz jednotné linie, kterou budovatelé
chrámu naší mše sv. dovedli udržet do posledních dů—
sledků. Od pokoje Páně přejdeme hned k jeho dárci a
překážku pokoje, totiž hřích a uvádějící (neboť nás tam
předešel, primogenitus mortu—orum)do života věčného
pokoje (naznačeném “smíšením těla i krve).
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přijímajícím spásou duše i těla &spasitelnou pří
pravou k zasloužení a dosažení věčného živo-ta.
A při slovech ,skrze téhož Krista Pána našeho,
a'men', líbá skloněn okraj kalichu.16 Další mod
litba je stejná jako v římském ,Pane Ježíši Kris
te (ona jediná má, u nás se jinak nevyskytující,
závěr in saeculvasaeculorum, amen).17
Když se ji dom-odlí,celou silou use-brané myslí
se obrátí k Bohu, skloní hlavu se slovy: Tělo a
krev Pána našeho Ježíše Krista, ostříhej mne do
života věčného, amen,18 a přijme tělo Kristovo.
16V této mod_litbějsou drobné odchylky jako: (svato
svaté (chybí v R.) a místo římského consecratio máme
commixtio (smíšení) narozvedené odůvodnění (vzpomeň
te si na ,misereatur' ve stupňových modlitbách) a zdů
razněné. Polibek kalicha je prvek z mozarabské liturgie.
Pak líbá - teprve teď může kněz dát opravdový pax 
polibek pokoje - kříž“- pacifikál - který mu podá jáhen
.a říká přitom: Pokoj tobě i svaté Církvi Boží; jáhen plak
sdělí polibkem \kříže mír, přijme a s týmiž slovy sdělí
jej .podjáhno-vi,od kterého jde dál k azkolytům a bratřím
v kůru, kterým ho rozdá kantor (byl udělován jen ve
vyšší svátky).
17 Tato modlitba je proto stejná, protože byla trado
vána řeholníky, od nichž se dostala i do římského misá—
lu. My máme jedině tuto modlitbu. Zato však máme
chvilku ticha - zta—jenídechu mysli - před sv. přijímá
ním. Hluboká modlitba, v níž si vyprošujeme trojí: očis
tu - odstraňující vše zlé, osvícení - jak prospět v dobrém
skrze poslušnost přikázáním, a sjednocení - dokončení
v dobrém, nikdy se neoddělit od Krista. Vše to z vůle
Boha Otce V jednotě - cooperante - Ducha sv. skrze

Krista Pána.
18Další výraz jednoty oběti - jediná formule. Oprav
du dominikánský způsob sv. přijímání. Málokdo však ho
dovede pochopit a děkovat Bohu za tu milost. Jak málo

slov, zato však co hlubokého usebrání mysli. Tento způ—
sob přijímání nemají ani světští, ani řeholníci, na př.
kartuziáni, praemonstráti, cisterciáci, ani pařížské ordi
náře. Nějakou vnější podobnost by snad bylo možno vy
vodit ze zprávy o starém zvyku přijímání biskupů a
kardinálů. Nějaký kodex z XIII. stol. (Caeremoni—ale
Rom. multiplex) předepisujepro slavnou mši sv. biskupa
- kardinála: cum digitis sinistrae manus accipiat partes
hostiae in .patena et communicet. Prostší snad výklad by
byl v důsledně chápané a provedené jednotě obětních
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Nyní přikryje kalich palou a nechá se stravovat
tím žhavým uhlem lásky, který přijal. Po chvíli
pak poklekne, odkryje kalich a' v tichu prožije
krev Páně. Sesbírá na patenu drobky z božské
hostiny „ai ty přijme se zbytkem krve vk'alichu.19
Je hotov. Nyní ještě zakončit důstojně hluboký
obřad.Očistí se dvojím obmytím, přidruhém, kdy
víno a voda mu čistí prsty nad kalichem, se mod
lí: Co jsme ústy požili, Pane, nechť čistou my-slí
pojmeme, aby z Těla .a Krve Pána našeho Ježíše
Krista stal se nám věčný lék.20Amen. Očištěný
kalich21opět zahalí a s úklonou hlavy odejde na
epištolní stranu pomodlit se oommun'io —zpěv
darů (tu pak odpadá použití pateny) - v prostotě, která
sráží vnější výraz v největší soustředění.
19 Kněz neříká též Pane, nejsem hoden. Je to vyhra
zeno jen pro přijímání laiků. R V. (1583) str. 239 má:
Zavádíme, aby, když se podává sv. přijímání světským
lidem, po odříkání všeobecného vyznání, kněz drže v ru

kou eucharistii řekl jednou: věříš, že toto je pravý Kris
tus, Bůh a člověk, a když věřící odpoví: věřím, připojil,
třikráte se bije v prsa spolu s tím, který má přijímat:
,Pane, nejsem hoden.Í Když skončí, ať připojí ,Tělo Pá
na atd.“ a podá nejsvětější Tělo. V našich rubrikách je
ještě poskytnuta možnost bratřím přijímat pod obojí na
Zelený čtvrtek. (Podobně i kartuziáni; zvyk byl rozší
řený před XV. stoletím.)
&
20 R IV. [(1513)str. 106 má: Přikazujeme všem bra-t

rům, aby prokazovali přiměřenouúctu svátosti pána na
šeho Ježíše Krista při mši, aby totiž před otřením úst a
omytím prstů, požili obmytí kalicha vínem a teprve pak
obmyli prsty. To budiž zachováváno . . . jinak jednající
budou potrestáni. Tamže str. 322, zakazuje se kněžím
děla-t soukromé „vložky“ do mše .sv. po sv. přijímání . ..
Ale ani po přijímání ať nevkládá kněz, jak někteří dě—
lají, „Nyní propouštíš, Pane, svého služebníka atd.“, ne
bo „O svatá hostino“ a podobné věci n a hl a s, ale jen
prostě „co jsme ústy požili . . .“ a uvolní se k dokončení
mše, OdllOŽiV
skládání korporálu po požehnání, když říká
evangelium „Na počátku . . .“, po němž ať také nic dal
šího nepřidává“ Modlitbu „Co jsme ústy . . .“ říká u nás
kněz p o -tic h u. Změna protiv: místo munus temporale

máme corpus et sanqui—sNDJChr.
21 Při slavné m—ši
sv. to .dělá podjáhen, který též od

nese kalich do sakristie (bud' hned nebo po skončení
mše svaté).
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k přijímání, který zatím odzpíval sbor bratří.
S pozdravem se obrátí k Věřícím a ve spojení
s nimi přednese modlitby díků a proseb Bohu;
Apřízávěru poslední modlitby vrátí se do středu
oltáře, znovu pozdraví shromážděný lid a pro—
pus-tí jej se slovy Ite,mi.s-saest.-Pak ještě hluboce
skloněn se modlí ,kéž se ti líbí, svatá Trojice, ta
to oběť,.. . (je stejná jakovŘ.) &obrátiv se k lidu
udělí jim požehnání křížem a slovy: Požehnání
Všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého
sestup na vás 'a zůst-aň vždy s vámi - amen.22
A jako závěr přistoupí k počátku evangelia sv.
Jana,23 k tomu Počátku, ve kterém bylo Slovo,
st-avší se Tělem, plným milosti a pravdy těm,
kterým se sděluje - Boh-udíky.
'
A odc-házeje do sakristie, modlí se děkovný
hymnus tří mlá'denců z peci ohnivé - hymnus
všeho stvoření, píseň nového života - zpěv chvá
ly . . . benedicite omnia opera Domini Domino.
22 Požehnání uděluje kněz středním (ne hlasitě) hla
sem. Zvyk je ze středověku, kdy požehnání dávat příslu
šelo biskupům (i v našem misále je pro to uvedena for
mule). - Požehnání nebývalo zprvu vždy udíleno. Ve
starém ngisále je rubrika: Je-li tak zvykem ve vlasti a
věřící na to čekají, ať dá kněz požehnání podle domácí
ho zvyku. Později dávali tolik požehnání, že až (1601)
musilo lbýt zakázáno: nařizujem—e,aby předpis nejnověj
šího misálu ode všech bratří byl zachováván bez porušo
vání, totiž, aby na konci mše za zemřelé neudíleli po
žehnání “lidu. Požehnání udílí cele obrácen k lidu (bez
zdvihání rukou před oltářem).
23 Teprve r. 1589 (R V. str. 281) bylo nařízeno našim

kněžím, aby mši sv. říkali Evangelium sv. Jana. Ještě
dodnes v počátku našeho misálu není uvedeno evange
lium sv. Jana-. Nejdříve .je říkali při odchodu od oltáře,
potom když skládali korporál (začli sice v rohu, pak se
ale vrátili do středu) a nakonec nynějším způsobem. Rí
ká se celé středním hlasem. - R. 1596 (B V., 3 64): Naři
zujeme, aby všichni kněží, sloužíce mši sv., poklekli při
slovech vyznání „a člověkem se stal“; podobně při slo
vech evangelia „a slovo tělem . . .“ nechť po—kleknou,což

musí učinit i ostatní bratři, naslouchající mši, aby 5 po
kud mohou největší pokorou vzdali Bohu díky za tak
vynikající dobrodiní!
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Ja-n Čep:

LIDÉ A ČLOVĚK
Mezi lidmi, s kterými se setkáme od rána do
večera, od kolébky do hrobu, nenajdeme ani dva,
kteří by si byli docela podobní. Zdálo by se, že
množství fysických vlastností, z kterých je utvo
řen jejich zevnější zjev, není neohraničené a že
tedy počet jejich možných variací musí také mít
jakési meze; žádný člověk nemůže mít víc než
jednu hlavu, dvě ruce advě nohy, vlasy bud' čer
né, hnědé, plavé, rusé atd., oči hnědé, modré. . .,
tvář po-dlouhlou, kulatou . . ., postavu vysokou,
prostřední,

malo-u . . . a přece . . .

A přece . . . byť se nám někdy stalo, že nám ně
čí tělesná podoba natolik připomene podobu ně
koho jiného, že bychom si je na první pohled m-á
lem zaměnili . . . stačí, aby ten člověk promluvil,
podíval :se,udělal posunek hlavou,-rukou, a vidí—
me rázem, že jsme se zmýlili. A i kdyby nás jeho
fysi-ckápodobnost ponechala nějako-udobu v kla
mu, vyvede nás z něho po kratším nebo delším
čase jeho vnitřní gesto, způsob, jak se chová v jis
tých situacích, jackvěci přijímá a odmítá, jak je
v sobě zpracovává.
T-arozmanitost, takřka nekonečná, v pod-oběa
gestu vnějším i vnitřním, se nedá uvěznit nebo
omezit ani zákony dědičnosti. I když můžeme
čast-o říci o někom: celý dědeček, celá matka;
i když je tato podobnost opravdu nápadná, do očí
bijí-cí, přece .se sotva kdy stane, aby se tělesné
vlastnosti pře-dkovy objevily .u potomka -v témž
množství, v téže intensitě, v témž vzájemném po
měru, takže by se jeho tělesná podoba prostě opa—
kovala. Vyskytne se vždycky nějaký odstín, kte
rý zruší starou rovnováhu a zavede druh-ou.
Ale i kdyby se opravdu stalo (a kdyby se to da
l-o nějakým způsobem přesně zjistit), že se táž

fysická podoba vyskytne po druhé do nejmenší
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podrobnosti, do nejz-achytitelnějšíh-o odstínu, je
tu vždycky něco, co dává této zdánlivé vnější
stejnosti mlufvit řečí novou a dosud .neslýchanou:

duše, která v tomto těle bydlí a která byla stvo
řena znovu a schválně s tímto člověkem a pro ně
ho; nová duše, která působí, že tento peníz, sklá
dající se z týchž fysi-ckýc—h
a chemických součás

tek jako jeho blíženec a označený rázem téže
zevnější podoby, vydává přece při úderu jiný
zvuk; že tento strom, v jehož cévách kolují stejné
šťávy jako u jeho druhů, šumí ve větru poněkud
jinak a snoubí .se slunečním paprskem v září ji—
ného odstínu.
V každém těle bydlí nová duše, která mu ne
jenom vtiskuje nový osobitý výraz, nýbrž mu
uirčuje (asp-oňideálně, co do možností) zcela nový
a osobitý osud, nov-ou,nikým dosud neprošlapa
„ nou vnitřní dráhu, jeho vlastní cestu k cíli, kte
rou místo něho nikdo ještě nešel a nemůže jít.
Je ovšem pravda, že duše je tak spjat-a a za
snoubena s tělem a s jeho dědičností, že její svo
bodný úděl je tím značně zatížen; a mimoto exis—
tuje i dědičnost jaksi duchovní, pramenící jednak
také v prvotním hříchu, jednak ve společném
prapův-od-u:ona tajemná spleť vztahů a korespon—
dencí mezi dušemi, živými a mrtvými, ona zá
hadná přitažlivost viny —alásky . . . Tady někde
je ono temné místo, z kterého krystalisují lidské
tragedie, bolestné konflikty lidské vůle a lidské
ho poznání s omamnými silami vášní, s tíhou zvy
ku, s celým staletým dědictvím krve a hmoty.
A ostatně lidská vůle a lidské poznání, jsou-li
ponechány samy sobě, odkázány samy na sebe. ..
zkrátka můžeme si představit tolik variací mezi
těmito různými činiteli, kolik dovedeme. Nutno
však uznat, že, pohybuj e-li se tolik lidský-chosu
dů po-drahách už' tisíckrát vytlučených, je to spí—
še tím, že se jejich nositelé dali stáhnout tíhou
starého člověka, která se věsí na každého znás,
čím dál tím citelněji a neodbytněji, tak jak se
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vzdalujeme od oné jitřní chvíle, kdy naše duše
rozpřá-hlaponejprv křídla a ucítila, že není hra
nic jejímu letu, že celý svět je její.
A přece . . . a přece nesmíme zapomínat, že nás
na konci čeká, že je nám na konec všem slíbena
ona svoboda a mlád-ost, iejímž dárcem je Ten,
qui laetificat juvent-utem meam; že naše pouť má
opět vyústit do onoho rosného rána, s kterým se
zrodila naše první naděje.
A teď bychom se mohli vrátit s “druhé strany
tam, kde jsme začali; mohli bychom začít zpyto
Va-ttváře a podoby, které denně potkáváme, ty
nekonečně rozmanité tváře, mezi kterými nejsou
ani dvě docela stejné . . . a možná, že se s námi
bude dít něco zvláštního. Mnohá z nich nám při
pomene už dříve zahlédnutou, mnohý hlas,_mno
hé gesto nám vybaví člověka toho a toho-, často
z opačného konce světa, ze společenského pro
středí naprosto odlišného; pomalu se nám tytopo
doby, na první pohled tak rozmanité, skládají a
třídí do zvláštních skupin, ustalují na jistých ty
pech, oživených jistý-m vnějším i vnitřním ge
stem. Při prvním setkání s takovým člověkem je
vzbuzena naše zvědavost; jsmena číhané, zacho
vá—lise v určitý-ch situacích tak, jak .se zdá před

povídat jako povahový klíč, anebo jenom naše
ošidná vzpomínka; vzpomínka čast-otím naléha
Vější a znepokojivější, čím je ošidnější; vzpomín
ka, která vlastně ani není vzpomínkou, nýbrž do
jmem, obrazem, ztroskotavším &uvázlým v naší
paměti bůhví z jakého setkání tajemného, sno
Vého,jakoby z nějaké naší druhé existence, mezi
jejímiž zřícení-namitady tápeme jak-o slepí,vzpo—
mína'jící si na světlo, které viděli před naroze
ním. 
Množství \a rozmanitost lidských podob jsou
takřka nevyčerpatelné; kolik lidí, tolik duší, to
lik zvláštních osudů .a cest. Každý nosí v sobě
svůj osobní svět, z kterého pronikne navenek je—
nom máloco',bud', že to člověk zatajuje úmyslně,
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buď, že se Vsobě sám nevyzná. Jednotlivci uvě
domělejší nebo cvičenější ovšem uvidí leccos,
svou bystrostí pozorovací, poznáním (nebo uha—
d-ováním),prýštícím z lásky, analogií podle vlast
ního nitra.
S touto analogií třeba zacházet opatrně; je to
ostatně způsob poznání, který není zrovna bědný,
ač by se zdál nejvíc nasnadě; všichni jsme až
příliš náchylní mít za to, že naše zkušeností jsou
zcela jedinečné, že nikdo pře-dnámi ani po nás
nic takového nezažil. A do jisté míry je to ovšem
prav-da; zkušenost, procházejí-cí jistým okamži
kem našeho života, má své zvláštní neopakova
telné zabarvení, tak jako paprsek světla proni
kající různým prostředím.Ale jindy zase býváme
překvapeni, ba přímo ohromeni, setkávaj-íce se
s věcmi, které jsme pokládali za něco zcela taj né—
ho, svého, a které jsme ukrývali na nejhlubším
dně svého srdce, ať už pro jeji-chčistotu nebo na
opak pro jejich hanbu - setkávajíce se s nimi u
lidí, u kterých bychom se toho nadáli nejméně;
a když třeba časem zjistíme, že je to věc velmi
častá, ba obyčejná.
Zpovědníci, kteří mají příležitost nahlédnout
tak hluboko do závitů lidského srdce, prý se sho
dují v tom, že „dobrodružstrví“ hříchu jsou až
trapně jednotvárná; naostatně každý křesťan,kte
rý je zvyklý obracet trochu své svědomí, jim to
snadno uvěří-. 

Tajemství mnohosti a jednoty - toť dva poly,
mezi kterými probíhá cesta stvoření. Víc je tuší
me, než zná-me, víc se jím vzru-šujeme, než mu
rozumíme. Shledáváme se s ním v přírodě i v so
bě, a víme, že jeho úběžníky splývají až ve věč
nosti a v Bohu. Je mezi jednotou a mnohosti na

pětí, které se v našem pozemském labyrintu čas
to bouří, skrze katarsi muk a smrti. Toužíme po
jednotě - a mnohost nás láká; mnohost nás od
strašuje a děsí, jednot-a na nás dýše chladem. Ne
jsme zde většinou dost způsobilí žít dokonale jed
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notu, která je výsledkem spojení, která v sobě
zahrnuje všechno bohatství, svobodu i lásku, na
pětí i klid; leda jaksi v předtuše, vrátce, jakoslib
a závdavek.
Naději života věčného.

ŽIVOT
NÁBOŽENSKÁ BUDOUCNOST ČESKÁ

Mnohost vyznání není prý neštěstím pno národ.. Tak se
dočítáme v „Českém zápase“. Nuže, kdyby tam stálo, že
náboženské rozdíly v národě jsou nevyhnutelným zlem
nebo zlem, které nutno snésti pro jiná dobra - chápali
bychom. Ale řekne-li někdo, že neshoda v nejdůležitěj
ších věcech neškodí národu - pak je vidět, že si skuteč
ně nerozumíme. A .přece by bylo na čase, aby si čeští
nekatolíci svoje postavení znovu promyslili. Může nám
být Věřeno,že toto přání v tak vážných dobách není vý
sledkem snahy, slaviti nějaký debatní triumf neb i his
torické ospravedlnění vůči zakladatelům nových nábo—
ženských společností, nýbrž že poměr čes-kého národa
k náboženství se nám zdá skutečně hodným promyšle—
ného a řekneme spěšného řešení. A toto řešení že musí
být jeho sjednocení.
Katolická panovačnost! řekne českomoravský čtenář.
Ale je' přece třeba si rozumět! Považujeme-li své učení

za pravé n áb-ož en ství (ne za pravdivou teorii, ne
bo moderní nebo národní teorii) nemůžeme nepovažovat
jiné učení za nepravé - to by přece mělo být pochopitel
né. Jde snad druhým o metody - o nepřípustnost donu
cení v těchto otázkách? Nuže, možnost že bychom neka
tolíky sjednocovali hranicemi nebo drag-onád-ami se mi
zdá značně odlehlá. Co je aktuální, to je živelná touha,
projevující se zejména v rozhodné zemi dneška, v ně
meckém národě, a hledající sjednocení. Za tohoto stavu
věcí je věru třeba, aby si čeští nekatolíci promyslili, na
jakých základech že stojí jejich církevní podnikání. Amy
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tvrdíme, že toto podnikání samo jeví dosud nepochopení
samého pojmu Církve. Ve století, kde myšlenky Scheebe
na, Chomjakova, ale i celé řady protestantských autorit
přivodily, byť i pozdě ale tím zřetelněji, obnovené chá
pání Církve jakožto organismu a smím—liříci úStředního
zjevu náboženství vůbec - v tomto dvacátém století udá
lo usejedinečné založení nynější českomoravské církve.
Jedinečné! Nešlo tu o domnělou opravu čili reformaci
stávající Církve, jak'svou činnost původně chápali Hus,
Luther i Knox - nešlo tu o společnost přívrženců určité
nauky, jako byli kvakeři, starokatolíci atd., nýbrž byla
založena církev a pak pro ni byla tvořena Věrouka.
Ale o jakou zásadu se tedy tato církev opírá, aby svou
samostatnost ospravedlnila-? O zásadu národního ná-bo
ženství? Tato zásada konečně vede 'k šintoismu, k—po
ža-davku kmenových nebo krajských bohů, k závěrům
české mysli značně cizím. O husitskou „tr.adici“? O sku
tečné tak-ové tradici lze - do jisté míry - mluvit u čes—
kých evangelíků: u církve česk-omoravskénejde o tra
d i ci čili souvislé :předání, nýbrž o historickou rekon
strukci, ostatně neúplnou a velmi odlišnou od revoluč—
ního výbuchu n á b o ž e n s k é h o fanatismu XV. věku.
Přizná snad někdo oprávnění některým reformním ná—
vrhům, jakými se začalo hnutí, skončivušízaložením no
vé církve? Ale tu nutno děla-tpodstatný rozdíl. Dělají-li
katolíci, to jest lidé rozhodnutí za všech okolností se—

trvat v Kristově Církvi- dělají-li ti návrhy na opravu
své Církve, pak ona se může ukázat laskavou matkou:
neprovede všecky návrhy —za 1900 let už nějakých ná
vrhů bylo! - ale vyslechne je, byť i byly vehni radikální.
Ale vystupují-li s nějakými požadavky lidé, kteří ne
trvají na jednotě Církve, nýbrž „jsou ochotni v ní za
určitých: podmínek zůstat, jinak ale odejít: lidé, kteří
tedy nechápou jedinečnou & božskou povahu Církve,
Těla Kristova; lidé smýšlející nekatolický: na návrhy a
požadavky takových lidí může být jediná odpověď. Je—
den obležený paša turecký, když ho vybízeli .s mnoha
domluvami ku vzdání pevnosti, odpověděl: „Člověk, kte
rý lby od nepřítele přijímal rady, :byl by ještě hloupější
než nepřítel, který takové rady dává“ _ Nepotřebuji se,
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tuším, zdržovat u fikce, podle níž má církev českomo
ravs-ká býti částí (pomyslné) Obecné Církve: neboť na
teorii tu sami její členové nekladou mnoho Váhy. To
spíše čeští pravoslavní se drží toho, že chtějí býtivCírk
vi obecné, odlišeni jen určitými boh-oslužebnými .atd.
zvláštnostmi. S nimi tedy základ diskuse je daleko širší:
přijímají pojem skutečné, Kristovy Cínkve, za níž se
konečně svazek pravoslavných církví .po-važuje.Ale čes
komoravská obec dávno se odpoutala od pojmu určitých
požadavků, podle nich-ž „bylo by opraviti jednu, totož
nou, historickou, na tradici Otců vázanou Kristovu Cír
kev: ona naopak nyní stojí na stanovisku novějších
protestantů, na pojmu Reformace jakožto trvalé zásady,
na pojmu neomezené zdokonalitelnosti, měnivosti a Po
kroku v náboženském životě, 'a konečně na odmítnutí
dogmatické, zjevené prav-dy.
Popíráme však, že by tato zásada byla životaschopným
základem náboženské společnosti. Jakkoli samostatnými
chtějí býti reformační náboženské obce, přece historic
ká, faktická skutečnost učí, že jejich věroučný a, vůbec
náboženský život je funkcí, je výslednicí života katolic
kého. V očích světa nekatolický křesťan nebude nikdy
než - nekatolickým křesťanem: on není člověk s jiným
náboženstvím, jako brahmín nebo Jezid, nýbrž člověk,
který věří trochu méně křesťanství nežli katolík. A jestli
za velkých theologických válek reformace se zdálo, že
třebas kallvínci mají svoje samostatné Lkřest'anské,ale
na katolickém nezávislé učení - tedy dnes zajisté neka
tolic-ká Věrouka do velmi značné míry vyprchala i u pří—
mých dědiců reformace a zůstalo prostě jakési 'minimálf
ní a postupně (pokrokové) odbourávané 'křest'anství:
zbytek neb redukce katolictví.
Tupíme snad ty, kteří uvnitř těchto společností, a na
př. u evangelíků, usilují udržeti křesťanskou nauku?
Raduje-me se z nich: ale doufáme, že konečně uznají,
kterak otcovské dědictví ještě lépe je uchováno-V otčov
ském domě.
Ani u českých nekatolíků neschází různých známek
zamyšlení. Protikatolických útoků je znatelně méně, a
tak doufáme, že si brzy postaví otázku: chceme. český
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náboženský“život V Kristu nebo ne? Jestli ne, jestli nám
stačí „náboženské založení“ bez věroučného obsahu,
jestli nám stačí ty bohoslužebné vzněty, které konečně
cítí i černoch a lidojed - nedogmatická přirozená nábož—
nost: jestli je hlavním pravidlem _ jak jsme to museli
slý'chat - přizpůsobení duc—hudoby, vnějším poměrům
a požadavkům současné generace (však si vzpomínáme
na hi-storicko-politické argumenty, jimiž bývalo půso—
beno): jestliže historické, případně románové (Temnol)
národní sentimenty mají rozhodovat .o„Zjevení _ pak si
"vývoj snadno představíme. Zivot národa sice naprosto
nebude náboženstvím a jeho xsoutěžícímipředstaviteli
určen: ale tito, snad rozmnožení o .spiritístické směry,
budou veřejností trpěni vedle hlasatelů literárních, hu
dební-ch, tělocvičných, abstinent-ních a vegetariánských
ideálů.
Chceme—liobecný život v Kristu, znamená to sjedno—
cení v Kristu. Už prakticky je zřejmě vyloučeno, aby
toto sjednocení provedl někdo jiný: a tím spíše ideově
se myšlenka Boha ukáže nerozdílnou od myšlenky jeho
Církve. A my nesrnýšlíme tak o svých krajanech, aby
chom měli za to, že by ze jmenovaných dvou možností
klidně volili první. Rozumí se sice, že „po tom poznají,
že jste učedníci Moji, budete-li mít lásku. . .“ tedy že
cestu do otcovského domu musíme ukazovati sami svým
zdokonalením. Ale nad to doufáme, že přes naši nehod
nost Duch Boží je povede do Domu Božího. Ten je širo
ký, -připravený pro všecky: v domě Otce našeho jsou
přibýt-kové mnozí: ale Dům je Jeden. Nikoli proti sobě
rozdělený, nebo rozptýlený, rozsypaný a nepostižitelný:
ný'brž postaven jako město na hoře, na skále, na Petrově
skále: a je Jeden. - Jindřich Středa.
VYPRAHLE VINICE

(Epištoly z duchovní správy.)
Když jsem před nedávným časem pročít'al Majocchi
ho Zivot chirurgův, napadlo mne, že každý kněz mohl
by knihu o svých poznatcích a zkušenostech nazvati
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plným právem: paměti chirurgovy. Nebo-ťpastorace je,
možno-li tu mluviti obrazně, opravdu chirurgii duší.
A říká—liAndrea Ma-jocchi,že chirurgie je uměním, pak
pastorace je jis-těuměním nejvznešenějším a nejpotřeb
nějším. Chirurg však nemůže dobře a s úspěchem ope

rovat a zachraňovat, nezjisti-li napřed správnou diagno
sou ložisko nemoci a pravou tvářnost choroby, kterou
chce léčit, se všemi jejími, mnohdy utajenými příčinami
a komplikacemi. Také kněz si musí umět určit diagnosu
své farnosti. Je to někdy obtížnější než léčení samo. Po—
znání, že farnost se stále více vzdaluje od svatého Stře—
du živé víry, žijíc často jen na periferii náboženského
vědomí, a že jeho _f-a-rnicijsou z velké části podle slov
sv. Pavla

evacuati

.a Chris-to, =Vy .p r á z d n ě ni

o (1

K r is t a, je strastnou zkušeností. Ale zároveň východis
kem enových pastoračnich metod a početím láskyplné
péče o zbloudilé Boží děti. Bernanosův venkovský farář
vyjadřuje stav své farnosti větou: „Má farnost je sžírá
na nudou. To je to slovo.“ A hned přiznává, jak těžko
lze proti této obludn-ostibojovat: „Jako tolik jiných far
nosti! Nuda je sžírá před našima očima a my nemůžeme
nic dělat.“
To jsou ty vyprahlé vinice. Naše far-ností. Jsou sžírá—

ny náboženskou nudou, která brání životnému zájmu
o věci Boží. A poněvadž duše, nemající zájem o Boha a
nu-dící se v jeho společnosti (jak je to hrozné a přece
mnohé duše jsou v “takovémto stavu!), .se nestará o roz—

šíření a prohloubení svého poznání Boha, vzniká pozvol
ný náboženský analfalbetism. Nevědomost je ovšem hy
nutim lásky. A kolébkou nevěry. Myslím, že na prvním
místě ohrožuje duchovní život farnosti ztroskotání a
rozdrobení náboženského života r o d in 11é h o. Rodina
bývá 2 velké čás-tiprv-ní ško-lou víry. Dárkyní modlitby.
A-cestou k Bohu. Rodina není jenom fysiokým společen
stvím, vybudovaným přirozenými zákony života a po—
třebou zachování rodu, je také společenstvím duchov
ním, vyrůstajícím z řádu Božího k zachování rodu Bo
žíčh dětí a dědiců království Beránkova. Pozorujeme
s bolestí, jak v našich farnostech rodiny ztrácejí toto
vědomí a zbavují se tohoto svatého úkolu. Byli-li dříve
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rodiče zploditeli svých dětí nejenom pro život časný, “ale
i pro věčný život, a odkazovali-li svým potomkům s cha
lupou, radlicí a |poli také žhavý příklad víry a (bohatou
tradici staleté zbožnosti, pak už dnes tomu zřídka tak
bývá. V narpoštolátuvíry jsou rodiče nějak nebezpečně
plaší. Jako by se styděli před svými dětmi, že jsou lidmi
sta-rého světa a že ještě věří. Je to podivuhodné nelogic—
ká a nebezpečná ohleduplnost starých k mladým.' Proto
se už dnes rodiče společně s dětmi málokde modlí, ba
ostýchají se i sami před dětmi projeviti nějak veřejně
svou víru a své náboženské uvědomení. Vzpomínám, co
mi řekla jedna žena, členka katolického spolku: „Já si
s mužem každý večer kleknu .a pomodlíme se před spa—
ním, ale děti nemohu za živý svět “kmodlitbě dostat.“
Společná rodinná modlitba má jistě veliký význam. I tu
platí slova Ježíšova: „Kde dva nebo tři jsou shromáž
dění ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich.“ Nejde
tu jenom o příklad rodičů dětem, ale jde tu především
o tajemné a požehnané súžení a sjednocení kolem Kris
ta. Aby rodina měla ve svém středu Boh-a,na tom přece
mno-hozáleží. Jest velikým neštěstím a hříchem indivi
dualisace náboženského života rodinného. Každý na svůj
vrub. A každý si jde po -svém..Muž i žena. Rodiče i děti.
Znal jsem rodinu: otec byl český bratr, jeden syn bez
vyznání, druhý vyznání českomoravského, třetí český
bratr a matka katolička. Jeden syn uzavřel sňatek na
radnici, druhý v českomoravském sboru. Matka chodila
každé neděle do katolického kostela, doma měla na zdi
křížek ověšený růžencem. O náboženství se ovšem u nich
nikdy nemluvilo. Otec říkal: „To je každého soukromá
věc.“ Takto se ovšem drobí a rozpadávají nábožensky
naše rodiny a tím přirozeně i naše farnosti. Privátnost
víry je horší než nevěra. Mnozí rodiče nechávají vyrůs
tat své děti v naprosté náboženské nevědomosti docela
'vědomě a záměrně. To je ovšem zločin na duši člověka.
Jednou přišlo mi do farní kanceláře a-sidesetileté děvče.
Samo si .p-řišlopožádat o přijetí do Církve svaté. Bylo to
působení její kamarádky z dobré, věřící rodiny. Ptám
se: „Jnakého jsi byla vyznání?“ - „Nevím.“ „Byla jsi
křtěna?“ - „Nevím.“ „Na jaké jsi tedy chodila nábožen
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ství?“ „Prosím, já jsem chodila na morálku.“ Odpověď
dítěte dnešní doby a zároveň hrozný průlkaz nesvědomí
tosti rodičů.
Naši farníci ztrácejí život a oheň víry i proto, že pře
často velmi málo rozumějí svaté pedagogice Boží lásky
a neumějí vyrůstat ve svém duchovním životě nad svou
malichernou osobivost. Boha přijímají jen potud, pokud
od nich nic nepožaduje. Jsou velmi zneklidněni a skoro
uraženi ve své lásce k Bohu, když Pán Bůh na jejich
něžnosti odpoví někdy krvavým polibkem bolesti .a utr
pení. Chtějí být pouze hýčnkáni a kolébáni na Božím
klíně, nechtějí však spolutrpěti se Spasitelem na jeho
kříži. Tito změkčilí křesťané jsou jako žena, která je
nadšena svým mužem, pokud ji drží ve své náruči a šep—
tá jí vášnivě milující slova, je však uraže—na,když ji
muž požádá, aby mu vyprala košili nebo přichystala
oběd. Muž nemá ovšem ženu jen pro noci lásky, má ji
také a především pro dny práce, aby tu s ním spolutvo
řila dílo života. Bůh ovšem používá člověka, aby na něm
ukázal plnost své tvořící a dáva-jící lásky, ale žádá také
od člověka, aby se dovedl zřeknouti sebe sama pro něho
a aby dovedl ve svém životě uchopit jeho vůli, i když
je zjevována ve tvaru kříže. Je mnoho lidí, kteří tOmu
nechtějí porozumět. Raději se zříká-jí Boha, nežli by se
zřekli své samolibosti a útlocítnosti. Mnozí, kteří nemají
odvahy zřeknouti se, vytvářejí si, pak jaksi s Vé 'h o Bo—

ha. Nahrazují zdravé jádr-o náboženské nauky mlhavou
náboženskou filosofií, kterou se ukájejí jako opiem ne
bo jako četbou milostných románů. Je to náboženství
citu a sebelásky,vbez povinností, bez úkolů, bez obětí.
Nevadí jim, že jsou na příklad civilně oddáni, že ne
rozumějí síle a potřebě svátostí, že oběť Mše svaté není
pro ně nic víc, než melodičnost zpěvu, vůně kadidla,
gesta celebranta; přesto ovšem s tajemnou unylostí vy
znávají, že se ubírají „mystickou :s-tezkoueucharistické
ho Kri-sta“. Těžko by ovšem sami vysvětlili, co tím roz
umějí—Jsou to vskutku ubohé duše, vrtkavé stádečko,
odmítají-cí zdravou pastvu nebeského Pastýře, a knězi
jich musí být lí-to.Ví, že mají v sobě duchovní hlad, že
však raději hladovějí, nežli by opustili své klikaté a
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poetické pěšinky a cestičky. Kněz, který by chtěl vložit
do kolébek takovýchto hladovějících duší celého Krista,
musí přečasto pracovat s velikými překážkami. Vyprah
lost jeho farnosti je vlastně vyprahlostí jednotlivých
duší. Obrození znamená tedy pracovat s nevýslovnou
trpělivostí a láskou od duše k duši. Znamená to: mnoho,
mnoho se modlit. Tyto vyprahlé vinice, naše farnosti,
potřebují vláhy nejvytrvalejších modliteb,. aby se zaze—
lenaly. Ti, kteří se už naučili stuliti se v Bohu a dovedli
se mu cele dát, mají tu velikou příležitost mnoho-tvárné
a užitečné spolupráce, spojí-li své modlitby :smodlitba—
mi kněze. Neboť i tyto vyprahlé vinice jsou konec konců
vinice Boží, na nichž se má jednou uroditi Slunečná ré
va nového života z Boha. A nutno pro ně v předtuše
velkého náboženského adventu prositi z hloubek touhy
i z trpělivosti čekání co nejjednotněji: rorate coeli de
super: rosu dejte, nebesa! _ P. Václav Zima.
MAXIMUS VYZNAVAČ A SYNTĚSA VÝCHODNÍHO
MYŠLENÍ

O významu patristické literatury pro křesťanský svět
nemůže býti sporu. Spisy Otců tvoří důležitý .přechod
od prvotních apoštolských dob k období scholastiky, jež
první utřídila Všechno bohatství náboženských pravd,
daných v pokladu křesťanské víry,va dala tak základ
k systematické theolo-gii, jak ji dnes známe; a právě

z bohatství patristické literatury při tom scholastika
nejvíce čerpala. Theologická suma sv. Tomáše Akvin
ského je pro to přesvědčujícím dokladem. Ale tím ještě
není význam patristiky vyčerpán. Ponoříme-li se dnes
"dojejího studia, poznáváme, že je v ní obsaženo nesmír
né myšlenkové bohatství, které teprve čeká na zužitko
vání &které se objevuje v podivuhvodněživém a bezpro
středním vztahu k nejzávažnějším filosofickým otázkám
moderního myšlenkového světa. Je to přirozená věc,
vysvětlující se příbuzností duchovní situace obou dob:
jako dnes, i v '.době Otců se mus-ili myslící duchové vy
rovnávat-i s množstvím nejrůznějších duchovních smě—
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rů, jež se snažily shrnouti smysl hmotného i duchovního
světa pod nějakou částečnou koncepci a vtěsnati rovno
váhu celku do něčeho, co bylo jeho pouhou částí, více
méně znetvořenou. To platí v nejvyšším stup-ni přede
vším o situaci východních Otců, kteří se musili vyrovná
vati .s celou tou spletí novopl-avtonskéhomyšlení, jež vy

bujela z nedokonalého proniknutí řeckého ducha sku
tečnostmi & pravdami křesťanského zjevení. A proto
právě zde se shledáme nejčastěji s týmiž otázkami, jež
jsou ústředními body novověké filosofie.
Z toho je jas—no,jak je důležité studovati texty Otců
- a studovati je v plném smyslu slova, se všemi pomůc
kami kritické vědy, jež nám umožňují nabýti správného
a plného obrazu o podstatě jejich myšlenkového obsahu.
Bohužel nemůžeme pro domo nostra říci, že by V tomto
směru [bylo vybudováno něco podstatnějšího; studium
patristiky je u nás po dlouhé době mrtvého klidu teprve
v počátcích a je nutno ohlížeti se jinam, chceme-li se
obeznámiti s něčím podstatnějším v tomto směru.
Zde chceme aspoň krátce upozorniti na jednu novinku
z pa-tricistické literatury, jež může býti v mnoha smě
rech vzorem pro studijní práci. Je to kniha Han-s
Urse von Balthasara: Kosmische Liturgie, jež Ipodává
obraz theologicko-filosofického myšlení Maxima Vyzna
vauče,jednoho z nejvýznačnějších Otců východních. (Vy
dal Herder, Freiburg i. Br. 1941.)Autor je znám již ji
nými pracemi z oboru patristiky; v tomto díle - jež je
vlastně částí souborného díla o patristické theologii - se
však osvědčuje nejvýrazněji jako svědomitý badatel,
u něhož je pečlivé zkoumání textových souvislostí spo
jeno s filosofickou erudicí i s hlubokým postřehem, kte
rý dovede vystihnout nejhlubší a nejzávažnější souvis—
losti svého předmětu.
_To se ukazuje „jasně už na tom, jak přersně'a výstižně

dovedl dáti dílu Maxima Vyznavače pravé místo nikoli
jako pouhé složce východního patristického myšlení,
nýbrž jako nejcennějšímu sou-hmu všeho bohatství
řeckého myšlení V okamžiku jeho vyvrcholení; ještě ví
ce však je mu nutno přičísti k zásluze, že dovedl - proti
starším badatelům, kteří viděli v Maximovi spíše Ori
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genova nebo Evagriova epigona _ postřehnouti a defi
novati i ty významné rysy originality, jež tvoří z Maxi
mova díla samostatnou nov-ou hodnotu - a to hodnotu
nijak podřadnou. Nebo-ťtento theolog .a filosof, který
byl zároveň horlivým bojovníkem za pravost církevní
nauky, dovedl nejen pojmouti v souhrn myšlenkové dílo
největších geniů řeckého myšlení, nýbrž dovedl mu také
dáti čistší a filosoficky i theologicky vyváženější formu
laci a tím také otevřítí cestu k jejich vzájemnému sjed
nocení a obohacení. Už v tomto směru má Maximus
Vyznavač základní Význam pro dějiny křesťanského
myšlení - vzpomeňme jen na jeho komentáře k dílům
Pseudodi-onys-iovým,jež položily základ k jejich pravo
věrnému výkladu a tím vlastně daly začátek tomu ne
smír-nému vlivu, jejž později měl Areopagita na západní
myšlení středověké. Správně tedy charakterisuje Urs
von Balthasar Maxima těmito souhrnnými slorvy:„Tvo
řivý, ba geniální prvek je u něho to, že si dovedl navzá
jem otevříti čtyři myšlenkové světy, jež zdánlivě k so
bě neměly žádného vztahu, a že uměl'zkaždého vydobýti
světlo, jež ozařuje všechny ostatní a otvírá nový pohled
na ně - což dává vznik nejneočekávanějším odrazům a
vztahům. Maximus je zároveň novoplatonsko-křeusťan
ský mystik, aristotelsky vzdělaný filosof, origenistioky
ovlivněný mnich a průkopník, ba mučedník pravověrné
nauky o Kristu, jak ji definoval koncil chalcedonský.“
Podle toho také .autor stanovil čtyři základní koncep
ce, jež tvoří prvotní plán celého jeho díla:
1. Nejprve je to platonsko-křesťanské pojetí světa, jak
se objevuje u Řehoře Nysského a Řehoře Nazianského a
jak se plně rozvíjí .po své mystické stránce v dílech, o
značených jménem Dionysia Areopagity - s jeho sou
hrnným obrazem duchovního světa v pohybu od Boha
k hranicím nicoty a zase nazpět po stupních „nebeské
hierarchie“ lásky - v tom pojetí celého světa jako úkonu
bohopocty, jako „kosmické 1iturgie“, jak to autor vyja
dřuje v titulu “svéknihy.
2. Zároveň je však Maximus také filosof, který se
naučil přesnému pojmovému myšlení u Aristotela &do
vede proto převést emanatistickou terminologii Areopa
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gity do rámce církevní met-afyisi-kyv koncepci, jež na
hrazuje novoplatonské odstupňování jsoucna, založené
na znehodnocení 'stvořeného,pojetím přirozenéhovesmí
ru stvořených věcí jakožto základ-nou nadpřirozeného
účinku milosti.
3. Asketická složka Maximova myšlení. je určena vli
vem Evagria Pontica a stojí pevně na půdě východní
koncepce s „jejím ideálem úplného oproštění od smyslo
_vostike stavu čistého, uvolněného ducha, v němž pak
nastává spojení _strascendentní jednotou.
4. Nejdůležitější .a nejúčirmější složku Maximova ob
razu světa vidí však autor v metafysické aplikaci posi
tivního rozlišení mezi bytím a existenci v jejich indivi
dua-cina pojem synthesy, který se stává „stále se vrace
jícím Maxim-ovýmřešením všech rozhodujících otázek“
(17)anabývá zvláštního významuvřešení metafysiokého
tajemství poměru celku k částem. Zde .se Maximus
jeví předchůdcem Tomáše Akvinského, jak ve zdů—
raznění rozdílnosti věcí jakožto podstatného rysu stvoř
nosti, tak ve stanovení skutečného rozdílu i vztahu mezi
řádem přirozeným a nadpřirozeného - rozdílu, jeho-ž zdů—

raznění nevychází z přezírání přirozenosti, nýbrž naopak
z úcty k ní a z reálného hodnocení stvořených věcí, jež
v nich postřehuje také jejich schopnost spolupůsobení
s řádem milosti. Vrcholný význam této složky Maximova
myšlení pochopíme, uvážíme-li, že právě na správném a
vyváženém hodnocení přirozeného řádu závisí reálnost
celého systému mysticko-theol-ogioké spekulace - jak je
to až příliš jasně vidět na novoplatonismu. Ale vedle toho
zde vystupuje ještě jeden svrchovaně významný rys 
fakt, že k tomuto pojetí, jež má ve svých důsledcích roz
hodující význam i pro řešení čistě filosofických otázek,
došel Maximus vlastně od otázky čistě theologické - od
polemiky proti monofysitismu a monotheletismu a od
hájení christologické nauky o hypostatické jednotě ne
smíšených přirozeností, stanovené koncilem ohalcedon
ským. Zde můžeme sledovat přímo klasický příklad, jak
plodná může býti aplikace theologioké pravdy na oblast
filosofického myšlení, a zároveň zde také nalézáme prak—
ticky dosvědčenou reálnou harmonii poznání přirozeného
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i nadpřirozeného, navzájem se doplňujících a podporu—
jících.
A to také zakládá vlastní vrcholný rys duchovní osob
nosti Maxima Vyznavače. Ten není jen v té významné
skutečnosti, že dovedl do východního myšlení vnést aris
totel—sko-u
přesnost pojmovou, nýbrž především v tom, že

dovedl realisovati v oblasti myšlení noetickou hodnotu
správně pojatého principu vzájemného poměru mezi řá—
dem přirozenýma nadpřirozeným - a že tím na jedné
straně prohloubila obohatil poklad metafysiokých pravd
přirozeného rozumu a na druhé straně uvedl v reálnou
rovnováhu a rozvinul v plné pravdivosti to, co bylo v no
vop-latonské spekulaci znetvořeno jednostranným spiri
tualismem. To poslední má pro nás dnes zvláštní význam
nikoli jen historický - neboť takto tvoří dílo Maxima
Vyznavače bohatý poklad otázek a odpovědí na otázky
nejzazšího metafysického dosahu, jež“právě dnes znepo
ko-jují svět myšlení.

Jedna výhrada tu ovšem zůstává - a je další předností
knihy, že její autor ani nedovedl formulovati jasně a
nestranně. Dovedl-li Maximus Vyznavač do své základ
ní koncepce uvést v podstatě reálnou jedno-tu křesťan
ské myšlenky, nelze říci, že bychom ji nalezli uskuteč
něnu plně ve všech stránkách jeho díla. Vliv Origenova
pojetí přirozenosti a tělesnosti jakožto následku hříchu
- pojetí, jež se dá v nejrůznějších obměnách a přestro
jeních této „démonisace stvoření“ sledovati nepřetržitě
až k současným formám východního myšlení - není
u Maxima zcela překonán a rozlišení mezi původní čis
tou podstatou stvorřenía mezi konkretnim časným sta
vem člověka není provedeno do důsledku, třebaže se na
druhé straně Maximus v praksi odlišuje od Origena tím,
že se soustřeďuje v tomto směru na konkretní situaci
člověka v dnešním stavu, na zápas lid-skéhovzdoru s Bo
ží milostí. Zde se ukazuje “zřetelně,jaké nesnáze a jaká
nebezpečí v sobě skrývá východní myšlení se svým sklo
nem k znehodnocování podstaty přirozeného řádu; a zá
roveň také otevřenost, nedořešenost těchto otázek uka
zuje tím zřetelněji cestu k pravému řešení, jež „jev zá
kladě zřetel-něstanoveno i u Maxima. (Viz zejména ka—
686

pitolu Die geschlechtliche Synthese) Autorovy formula
ce jsou V kapitolách pojednávajících o těchto věcech
vzorem přesnosti a vyváženosti, jeho mistr-nému ovlá
dání látky děkujeme za to, že celá problematika východ
ního myšlení i bohatství a originalita Maximova díla vy
stupují před námi tak jasně a živě.- Timotheus Vodič-ka.
FILIOQUE
Kdo jenom trochu věnoval pozornosti dějinám církev
ního rozkolu, ví dobře, jak osudovou roli mělo v nich'
nepatrné slovíčko Fili—oque.Byl v něm zhuštěn spor
o vycházení Duch-a sv., zda vychází jenom od Otce, či
také od Syna (: Filioq-ue).A ten spor Zasáhl hluboce-do
dějin našich počátků křesťanských, ztrpčoval apoštol
skou práci sv. Metoděje a byl jednou z pří-činvelikého
církevního rozkolu křesťanského Východu -a Západu.
A jakoby znova ožíval v rozdílném posuzování životní
práce a víry našich věrozvěstů Cyrila .a Metoděje se
strany katolické a se strany odloučené církve. Zavděčí

se tudížjistě„Acta Academiae Velehraden

sis“ všem milovníkům historické pravdy svým posled
ním dvojčíslem (1941), v němž učený odborník dr. Fr.

Grivec

podává jakýsi vědecký „status quo“ celého

souboru otázek cyril-ometodějských.

'

Důkladná znalost odborné literatury, zvláště staro
slov., klidný rozbor pramenů, jeji-chdůmyslná konfron
tace a včlenění do svědectví neklidných dob minulých,
při tom suverénní ovládání dogmatických otázek a ná
zorů obou sporných stran dáva-jí uzrát .střízlivé podobě
dějinné pravdy, ježvničem neporušuje gloriolu svatosti,
velikostiazásluh našich věrozvěstů.Jen leckde vás snad
z'armoutí pozdní konstatování, že se platila na obou stra
nách těžká daň jak věčnému nedorozumění, tak i poli—
tickému zaujetí.

„Fili o q u e“ je jedním z takových dokladů. Dotýká
se vlastně tajemství vnitřního života nej-sv.Trojice. Z la
tinských Otců mluví o něm už sv. Augustin (De Trinita
te, 15, 27). Jeho učení téměř do slova prohlašuje sněm
toledský .(.675):Nec enim de Pa-tre |procedit (Spiritus s.)

in Filium,

vel de Filio procedi-tad sanctificandam
687

creaturam,sedsimul ab utri-sque processisse
monstratur. Zdůrazňuje se tu patrně slovem „sim ul“
(: zároveň) j e d in ý“ -pr in c ip vycházení Ducha sv.
od Otce i Syna. Ale výslovně bylo v západ-ní církvi sta

novenoučenío jediném principu

vycházení

Ducha sv. teprve na sněmě Lugdunském II. (1274).
Ve století IX. vyjadřovali se frančtí kněží o této otázce
méně přesně, “baněkdy i nesprávně, a-ještě papež Lev III.
(T 816) zrazo-val Franky od přijetí Filioque do symbolu.
Na východě se objevuje ve IIIII.století blud h yi o p a
t o r s k ý (zmiňovaný i v dokladech staroslověn-ských 
ŽM 12 -). .Sabelliáni .(Sabellius, lybioký presbyter 1"260)
učili, že Otec je zároveň

Synem - fv&0 az021:co;, hlásali

tedy monarchismu-s jediné božské osoby. Ale i pravověr
né učení řecké církve vytvořilo pod vlivem “sv.Maxima
a sv. Jana Damašského odlišnou formuli, že Duch sv.
vychází o d Ot c e s k r z e S y n a. Tuto formuli uzná
val ještě papež Hadrián I. (779—795)a bral ji v ochranu
proti franckému odsuzování.
V staroslověnském Životě Metodějově (1. hl.) je ob
sažen Vlastní důvod, proč se Východ vzpíral přijati zá
padní formuli F ili o q u e; praví se tam: O.dtéhož Otce
vychází i Duch sv., jak řekl sám Syn božím hlasem:

Duch pravdy, který od Otce vychází. (Jan

1.5,26.) Východ'ané úzkostlivě hájili tradici, nedovolu
jíce k oněm slovům Písma přidávati žádného dodatku
(Filioque). C—hránilitak i pravdu o jediném principu (pří
číně) vycházení Ducha sv., kterou se jim nedobře pocho
pené Filioque zdálo porušovat. Po té stránce Východní
formule 0 vycházení Ducha sv. od Otce skrz e S yn a
obsahovala snad zřetelněji vyjádřené pravé učení o je
diném principu a jediném vycházení Ducha sv., nežli
formule západní s Fili o q u e.
Dějin-ná tragika rozdílně formulovaného učení o Du
chu :sv. nám vyvstává ve dvou téměř současných udá
lostech: V době první cesty sv. Cyrila a Metodějedo
Říma - r. 867 - posílá -F 0 t iu s okružní list východním
patriarchům, ve kterém obviňuje západní křesťany, že
.porušili vyznání víry a usnesení církevních sněmů p ř í

davkem
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Filioque.

A téhož r. 867(23.X.) vyzývá

papež Mikuláš I. zvláštríím listem remešského biskupa
Hinkmara a jiné biskupy franoké, aby hájili víru zá
padní církve proti útokům Fotiovým. \Na synodě wormské
(868) odsoudili také němečtí biskupové bludy Fortiovy,
zvláště jeho učení o Duchu svatém.
Za těchto okolností je pochopitelno, že když sv. Cyril
a Metoděj přišli - buď koncem r. 867 nebo začátkem r.
868 - do Říma, nový papež Hadrián II. podrobil jejich.
víru a učení gpřísnézkoušce, tím spíše, když tu šlo o mí
sionáře byzantské, o jejich podezřívanou slovanskou li
turgii, a když měl Metoděj .a jeho žáci přijati v Římě
kněžské svěcení. Že tehdy sv. bra—tříobstáli skvěle v této

zkoušce, potvrzují nejen věrohodné zprávy staroslověn
ského „Živo-ta Metodějova“ (ŽM 62 a 8.13),nýbrž i histo

rické faktum kněžského a později též biskupského po
svěcení Met-odějova a schválení slovanské liturgie.
Přes to však byl Metoděj hned r. 870německými bis
kupy zadržen a odsouzen a později znovu Wichingem &
Svatoplukem u papeže obviněn, že se po třetí musel
odebrat do Říma. Tam byla opět upře'dpapežem a bisku
py zkoušena jeho víra - ale byl uznán pravověrným.
Když pak po smrti Metodějově jeho žáci byli z Velké
Moravy vyhnáni a v novém prostředí v Bulharsku a
Macedo-nii poz-volna podlehli bludům Fotiovým, jak
svědčí některé literární doklady řecké a .staroslověnské,
jakoby se nový stín pochybností kladl i na pravověrnost
slovanských apoštolů a- jejich žáků.
K jakým důsledkům dospívá tu kritická Vědave svých
posledních badáních dějepisných, filologických, dogma
tických a literárních, podrobně informuje G-rivcovopo
jednání v AAV .a též o otázce F il io q u e.
J 1s-to j e, že sv. Metoděj neučil bludu, jakoby Duch
sv. vycházel p o 11z e 0 d 0 t c e. Přídavek Filioque ik vy

znánívíryodmítalv souhlases římskou praksí,

která až do století XI. ve mši sv. vyznání víry vynechá
vaLa anebo je Zpívala bez Filioque. Pravděpodobně učil

formuli řecké: per Filium,

poněvadž měl za to, že

nejlépe vystihuje jediné vycházení Ducha sv. z jediného
principu (Otce, ale skrze'Syn-a). Latin-ské Filioque poklá-'
dal za méně výstižné.
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Z á ci M e t o-děj o vi na Moravě učili stejně se svým
arcibiskupem. Většinu žáků, pocházejících z Moravy ne
bo z Panonie, tato otázka méně zajímala. Někteří žáci,
kteří pocházeli z říše byzantské, a zvláště po roce 882,
kdy asi arcibiskup Metoděj vykonal posle-dní návštěvu
Cařihradu, měli živější styky .s Byzancí, znali učení Fo
tiovo, ale na Moravě se přidržovali svého učitele víry,
sv. Metoděje. Teprve byvše z Moravy násilně vypuzeni,
přijali pozvolna názory byzantské'a pokládali latim'ky
za bludaře hyíopatorské ve smyslu Fotiově, jakobypří
davkem Filioque činili Syna otcem Ducha sva-tého.
Jest také jisto, že Frankové horlili pro Filioque nejen
z důvodů náboženských, nýbrž i politických. Chtěli uká
zat Řeky jako podezřelé z bludné víry, aby tak odůvod—
nili, že Byzanc nezasluhuje koruny římského císařství.
Žáci Metoděj-oví,tak krutě pronásledovaní, těžko se pak
smiřovali s myšlenkou, že by mohli být pravověrní ú—
skoční nepřátelé tak ctihodných a svatých apoštolů, jako
byli Cyril a Metoděj. Jeden z nejvýznačnějších těchto

žákůKlement bulharský ztotožnilpravdu o je—
diném vycházení
Ducha sv. s bludným učením
o vycházení Ducha sv. p o uze od 0 -tc e. Tak se stalo,
že -v officiích ke cti sv. Metoděje, ke cti obou sv. bratři
a v „Napisanie o-pravěj věrě“ bylo toto bludné učení
pří-psáno samému sv. Metodějovi pozdější redakční
vsuvkou. Nemuselo :se tak dít ani podvodné, ani ze zlé.
vůle. Přídavek Franků Fili o q u e, tehdy ještě ani v Rí—
mě neužívaný, zdál se skrývati blud o d v o u p r i n c i

pech a dvoj ím vycházení Duchasv.aprotoby1
odmítán. Se strany Latiníků nebyla tehdy dos-tí jasně

zdůrazňovánapravda jediného principu vy
cházení Ducha svatého. Došlok tomu až na
sněmu Lugdunském II. (1274). Kolik nedorozumění se
mohlo ušetřit! V pozdějších literárních památkách - na
př. v řeckém Životě Klementa bulharského - zatemňuje
se historická pravda o událostech na Velké Moravě, po
míjejí se největší těžkosti se slovanskou liturgii, a vše

se redukuje na spor o Filioque. Autor pak - Řek Theo
phylaktus - podkládá žákům Metodě'j'o'výmsvé bludné
učení. — Jan Chodil.
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PRACOVNA
TĚZKOSTI A POCHYBNOSTI VE VÍRE

Těžkost není ještě pochybností. Pří matematické úloze
jsem kolíkráte jako student nevěděl jak dále. Nemohl
jsem nalézti řešení. Ale nepochyboval jsem, že řešení
nějaké je. Že je možné. Že je najdu sám nebo laskavý
kolega Janota, od něhož to pak důvěřívě opíší.
Pokorně jsem doznáva-l,že matematika má mnoho zá
had pro subtilnost svého předmětu a nedostatek mého
osobního zájmu nebo i přičinění.
Ve víře vím, že je více obtíží. Smutné by bylo, kdyby
jich nebylo. Byl by její vlastní obsah Bůh, jeho vnitřní
život a mé určení k němu docela na dosah mé ruky, tedy
na mé úrovni. Protože mne vnitřní život Boží a tajem-5
ství jeho nekonečně přesahují, mám obtíže ve své vířel'
Ale jsem vděčný za ně. Poznávám z toho, že si nesnižují
Boha na svou úroveň, že jsem se snad i dostal blíže
k němu. Poznal jsem jeho přesažnost. Nejenomže jsem
se s ní smířil pro své poznání, nýbrž mám radost, že On
je více a výše než já. - Braíto.
STÚJ A ŽIJ V JEZÍŠOVE PRÍTOMNOSTI

Neboť On pravil ke sVé vyvolené Armelle, bretonské
světici: Má dcero, pokud budeš na mne patřití, budeš
mne milovatí. Pokud budeš na mne pa-třítí, budeš mně
sloužiti. Pokud budeš na mne patříti, budeš mne násle
dovat. Jakmile přestaneš na mne patřití, přestaneš mne
následovat.
Patřiti na něho, postaviti se pevně do jeho svaté ta
jemné přítomností. Uvědomíti si živě, že je v nás ne
jako cizí těleso, nýbrž jako Láska k obejmutí, jako při
tel, u jehož nohou si sedneme, abychom s ním splynuli
v jednu dušiavjedno srdce.To je celá mystika: vrhnoutí
se s'lepě a úplně do moře nesmírné blízké Boží přítom
nosti.
Tomu také slouží ona stálá bdělost nad svým nitrem,
aby se naše nitro nenaplňovalo zbytečně, co je odvádí od
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soustředění ;se v Bohu. Ale také uvažme a uskutečňuj—
me kladnou stránku této bdělosti. Snažme se o to, aby
naše srdce bdělo :stále směrem k Bohu, aby stále se sna
žilo co nejvíce žiti z uchopené a procítěné Boží přítom
nosti. Oné důvěrné totiž přítomnosti Boží, kterou nás

chce Bůh naplňovat, těšiti a ze které máme teprve se
odv'ažo-vatke své práci do své činnosti. Jen tak budeme
také následovat Krista, jestli budeme tak jako on stá-le
spojeni se svým Otcem. Vrcholem pak .jestav, ve kterém
nebude ani záchvěvu našeho srdce ani nejmenší čin
nosti, která by nevycházela z této uukojenéa žité tajuplné
důvěrné Boží přitomnosti. - B-raito.
DAR VEDENÍ

Vědět, co jsou věci, aby nás nezmámily. Vědět také
“Ejak a čím nás přitahují. Čím nás odvádějí od Boha. Ale
"také jak se jich dá použiti jako cesty k Bohu a prostřed
ků, abychom se jimi přiblížili k Bohu.
Dar vědění je velkou pomocnicí ctnosti, opatrnosti,

které připravuje prozíravě správné prostředky pro nej
vyšší cíl, jak dO-jítico nejblíže k'Bohu. Je také nezbyt
nou pomocnici zpovědní-ků a duchovních Otců, aby vě
děli, před čím-varovati vedené, jak je vésti vůči různým
stvořeným věcem, které se jednak přibližují k lidem du
chovním,-jednak je obklopují.
KaZatel se 'tímto- d-aremudozvi,co má zvláště zdůraZnit'i
posluchačům, které prostředky jsou účinné a které opět
“jen polech—tají zvědavost a citliv-Ost zábavy třeba du—

chovní.
Tento dar vědění okamžitě upozorní člověka, co mu
prospěje, nebo ico a jak by mu mOhlo-býti nebezpečné
“vduchovním životě. Vidí nebezpečí it.-am, kde druzí-vidí
nevinnou zábavu, roztomilou slabůstku, něco čistě lid
škého a proto doVoleného.Tak mají dary Ducha sv. vel'
:ký význam. "Je třeba ovšem znát theologii darů Duch-a
sv. jak ji vypracovali nejenom *-scholastikové, nýbrž
i mystikové a i mystikové z řad Tovaryšstva Ježíšova,
z*něhož .se ozývají Stále hlasy “zdůrazňující více než
:'dary- Ducha svi t. "zv. “pšyChologickou 'nadpřirozenost.
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Proč se báti pasivity darů Ducha sv. Vždyť celá mystika
je vybudována natéto pasivitě, ve které působí Bůh.
Ovšem Bůh působí a my máme se neohati Bohem vésti.
Ale to proto, .aby On nás mohl vésti a v nás. p-ůsobiti
naše působení, naši činnost, ovšem zvýšenou, nadpřiroze
nou. _Má-libýti nadpřirozenou, musí On ji stále Vlévati,
musí On ji stále 'působiti. Milost posvěcující je přece
něco svou podstatou nadpřirozeného, tedy Bohem způso
beného a působenéhoý Talk učil přesně a podrobně 0 po
třebnosti darů Ducha sv. velký jesui-tský mystik ze 17.
století P. Lallenant ve své skvělé knize La d-octrine spi
rituelle, která musí býti přeložena a vydána. - Braito.
\

APO ŠTOLÁT Z PLNOSTI

Hlavní příprava na apoštolát, přednášku nebo kázání,
je dobrá vnitřní modlitba. Ve"vnitřní ».modlitbětotiž vy—

čerpáme hluboko ke dnu nadpřirozené tajup1né' bohat—

ství, které obsahuje kterákoliv svatá pravda.

.

Přiblížíš-li se čistě povrchně, .rozumářs-kyke svatým

tajemstvím, snad ti při tom zableskne nějaká myšlenka,
snad uvidíš i souvislost a sled těchto svatých skutečností,
ale nic více. Trochu ješitnosti a mamivosti snad tě ova
ne, když zjistíš, jak si dovedeš svaté myšlenky rozumně
sestavit a osvětlit, .ale nic více. '
Kdežto, když se ponoříš do sva—týchtajemství v žité
přítomnosti Boží, když se do nich pono-říšcelou svou by
tostí, celým svým životem, zakusíš na sobě, jak-jsou blíz
vkéživotu svaté Boží pravdy. Poznáš a za-kusíš sám, jak
se jimi život naplňuje a obohacuje.
Potom budeš tedy mluviti z “životní zkušenosti a také
„pro životní skutečnost. Nebudou _tvá slova neživotnou,
vyumělkovanou konstrukcí ani nánoSem zbožně klinka
jících Vět. - Braito.
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Z DUCHOVNIHO ZIVOTA
FRIES CSSR: “Urgerechtigkeit, Fall und Erbsiinde

nach Prápositionen von Cremona und Wilhelm von Au
xere. Herder, Freiburg, 1941, str. 112. Důkladná studie
z dějin theologie, ukazující, jakým směrem sebral vývoj
theologie a jak je třeba rozumět výslednicim tohoto
vývoje. Fries studuje tuto otázku právě již vzhledem
k prvním dominikánským theologům před sv. Tomášem,
hlavně vzhledem k sv. Albertu a jeho předchůdcům
v pařížských Viktorinech.
GLASENAPP HELLMUTH VON:Budhi'stische Myste
rien. Spemann, Stuttgart, 1941,str. 202, RM 4.80. Vzácný

odbornik budhismu/Glasenapp studuje v knize poslední
období vývoje budhistické nauky,.které se dalo směrem
magického a tajemného kultu, jenž je označován slovem
vajrajána, diamant—vůz.Ještě dnes kvete v Japonsku a
ve vysokém pohoří tibetském. Autor podnikal rozsáhlé
cesty po budhistických oblastech .a studoval příslušné
texty, jež jsou dnes světovými raritami, a tak klade do
rukou vědců první obšírnou a úplnou studii & tomto
budhistickém směru. Velmi vzácné jsou také obrazové
přílohy jak s hlediska uměleckého, tak náboženského.
JANSEN BERNHARD: Die Geschichte der Erkennt
nislehre in der neueren Philosophie bis Kant. Ferdinand
Schóningh, Paderborn, 1940, RM 5.80. .Noetický základ
se stal v moderní době středem filosofické pozornosti.
Mezi .pestrostí vývoje o noetice, jak vznikala dějinným
postu-pem,autor zdůrazňuje, čim vyčnívá aristotelismus.

Přes všechny kritické systémy, které zrodily různé do
by, zůstává nedotčena metafysika ve své vznešenosti &
výši jako královna věd.
JUNKER H.: Die politische Lehre von Memphis. Ber
lin, Verlag .der Akademie der Wissenschaften, 1941,str.
77 vel. formátu. Spisovatel nově pojednává o staroegypt
ském textu Šabaka. O.jeho druhé části od ř. 45. pojednal
již ve spise, vydaném minulého roku. Tato první část se
týkala náboženského učení staré říše egyptské. V tomto
spise pojednává o první části onoho textu; Ten má ob
sah více politický. Po mnohém úsilí docílilo se souvislé
ho řešení této- části .a shledalo še, že má velký význam
pro poznání jednoty a rozdělení říše starého Egypta.
Spisovatel na to poukazuje hned na začátku: jde o Ptah
a město Memphis, politické to středisko jeho království.
V další části řeší otázku, o jaký druh literární tu jde, zda
o drama nebo o pouhé převzetí rozmluvy bohů z některé
oslavné básně na bohy. V další části podává svůj pře—
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klad a výklad. Text dělí ve dvě části, z nichž první mlu
ví o Ptah, jediném to zákonném králi obou částí Egypta.
V druhé zase o Memphis, hlavním městě země a králov
ství zároveň s hradem jako symbolem jednoty říše. Vý
sledky své práce shrnuje v poslední části spisu. Je jím
hlavně poznatek o původním rozdělení mezi Horním &
Dolním Egyptem. Ke konci spisu je přiložena mapa a
text“s'ám. Tato odborná práce z egyptologie přináší nové
poznatky o nejstarší době Egypta a přispívá ke koneč—
nému řešení známého textu Sabaka.
MAIER J OHANN ULRICH: Jugend in Lust und Not.
Die Jahre .der Pubertát; Benziger, Einsiedeln, Kóln, 1941,
str. 186, RM 4.20. K největším nesnázím dneška klade
autor i výchovu dospívající mládeže. V té době, kdy
klade mládež své duchovní základy života, kdy připran
vuje nový svět a budoucnost, je třeba uvážit, jaká je to
odpovědnost budovat tento svět mládí. Je třeba budovat
na konstruktivních silách mladé bytosti. Autor pouka
zuje velmi správně na přípravné období k pubertě,
v němž už je zodpovědnost za množství nepatřičných a
škodlivých projevů k mladým bytostem; poukazuje na
zdravé prostředky výchovné, jak na ně vesměs dnešní
výchova nedbá. Mluví s velkou znalostí o vnitřním světě
mladých a zdůrazňuje, jak jej vychovávat. Velmi pozo
ruhodné dílo, phié porozumění mládí a znalosti hodnot
a prostředků výchovy a života. M. H.
OTTO RUDOLF: Freiheit und Notwendigkeit. Mohr,
Tůbingen, 1940, str. 40, RM 1.50. Rozhovor .s Nic. Hart

mannem o autonomii a theono-míi hodnot. Pojednání
o tom,jak .sesrovnává lidská svoboda,předpoklad mrav
ní odpovědnosti osobní, s milostí. Otto se posléze rozho
duje pro náboženské zacílení mravnosti, dokonce pro je
jí theologické vyjádření. Obnovuje se tu s jiného hledis
ka stará otázka víry a rozumu. Otto chce, aby člověk
zůstal na zemi, ale na zemi Bohem posvěcené.
P.IUS XI.: Encyklika. o katolickém kněžství. Velehrad,
Olomouc, 1941,str. 75, K 10. Stejně, ne-li více, jako otáz
ky řešené v encyklice o manželství, musí ležet každému
křesťanu na srdci starost naotázka, týkající se katolické
ho kněžství. Neboť oni jsou solí země.
P-IUS XI, Encyklika o křesťanském manželství. Vele
hrad, Olomouc, 1941,.str. 100, K 12. „Nesčíslné duše jsou

dnes mučeny drásavými otázkami, týkajícími se man
želství.“ A takřka nesčíslné množství je všelijakých těch
knížek, brožur a „pojednám'“,které se pokoušejí o jejich
řešení. Ale kdo v nich řekne celou pravdu, otevřenou
pravdu? Kdo ji vůbec může říci? Nikdo, kdo Se neopírá
o Písmo svaté, o křesťanskou víru v Boha a jeho přiká
zání._Kdojetu povolanější nad zástupce Kristova na ze
mi? Tato knížečka'by se měla zadarmo rozdávat.
'
695

PLATON : Charmides. O povahové harmonii. Přeložil
Frant. Novotný, Laichter, Praha, 1941. V krásném pře—
kladu Novotného vycházejí dal—ší
dialogy Platonovy. Reč-'
ký základ ethické výchovy (o rozumném životě, o sta—
tečnosti, o přátelství, -ovnitřním hlasu) je svou povahou
tak klasický, že i dnes studium Platona do-ve—de
povzbu—

dit zanedbané hodnoty ethické. Znalost duše a hodnot
duchovní výše a hodnot u Platona je tak dalekosáhlé, že
vyjadřuje opravdu podstatu věčně trvající ethické krá—
sy a ušlechtilosti. Tytéž hodno-ty věčně platné vyvíjí
Platon i v jiném dialogu vydaném týmž nakladatelstvím.
Hippias o krásnu. Přeloženo od „téhožznalce klasické
vzdělanosti řecké, Novotného. Dnešní život by se měl
učit mnohým klasickým prvkům života jak v poznání
krásna, tak v přátelství, tak v jiných hodnotách ethíc
kých. —M. H.

PORÍZKA V.: The Bhagavadgíta and the New Testa
ment. Sonderabdruck aus Archiv Orientální, Jg 11 Nr.
2-3. Známý ná—šindolog „dr.Pořízka srovnává zde mnohá

místa z Bhagavadgíta a domněle paralelní místa v kni
hách novozákonních. Někteří indologové předstírali, že
tu jde skutečně o paralelní místa. Než jsou to jen do—
mněle' odpovídající si místa, jak spisovatel ukazuje.
K tomu přichází správným překladem oněch míst, proti
čemuž se doposud .hřešilo.Po tomto správném překladu
se ukáže, že jde o .dva docela jiné světy náboženské a že
tedy není nějaké závislosti novozákonních spisů od Bha
gad., ani naopak. Učení Bhagad. totiž se svým panthe—
istickým zabarvením je velmi vzdáleno .od učení knih.
novozákonních o výsostnosti jednoho Boha, jeho Loga
a díle vykoupení.
_
SLADEK FRIED. PAULUS 0. E. S. A.: Gott und Welt
nach dem Sentenzenkommentar des hl. Thomas von
Aquin. Rita-Verlag, Wůrzburg, 1941.Důkladná studie P.
Sládka pojednává o nejzákladnějších prvcích duchovní—
ho světa, o poměr-u Boha k světu .a na prvním místě
k člověku. Důkladnost tohoto díla záleží v tom, že jed

nak z historického hlediskaukazuje, jak sv. Tomáš sou
středil ve své myslitelské synthetičnosti jak správné
prvky platonsko-augustiniánské, tak aristotelské a jak
tyto prvky, z nichž. lze poznat svět v poměru k Bohu
domyslel

a dostavěl“ filos—oficko—theologicky.'Nejtěžší'

prvky tomistické nauky, (analogia entis, potentia et
actus, příčinnost, exemplarismus, participatio atd.), na
nichž ji postavil sv. Tomáš, autor projednává s dokona—
lou znalostí. Jeho příprava historicko-spe-kulativní na
toto '.dílo je velmi'důkladná & odborná. Tím je zhodno—
cen postup autorův co-do předpokladů, jaké vyžadovala

tak důkladnástudíe. Není ani méně „originálnínauková'
část v jeho díle. Neníto prosté konstatování, co sv. To—
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máš učí V koment. k Sentencím Petra Lombards-kého.
ale dovedně theologicky ustavená práce, logicky řešící
na základě sv. Tomáše, nejhlubší otázky. - M. H.
S—CHMJTZRICHARD: Christus und die Gemeinde.
Witten (Ruhr), Bundesverlag, 1940, str. 429, cena vázý
RM 5.50. Kniha s nadpisem o Kristu a jeho vztahu ke
křesťan-skéobci je vlastně výklad listu sv. Pavla k Efes
kým, jehož je tato otázka hlavním předmětem._Autor
postupu-je obvyklým způsobem při výkladech knih Pís
ma sv. V úvodě k tomuto listu stOjí za zmínku názorné
vylíčení poměrů v Efesu a působnosti sv. Pavla v něm.
Autor sám při-kloňuje se k názoru, že list nebyl napsán
jen pro Efes, ale pro Většinu obcí maloasijských s Efe—
'sem v čele. Co se týká původnosti listu rozhodně odpírá,
že—bynepocházel od sv. Pavla. Drží se více tradičního
názoru, podepřeného studiem obsahu samého listu. Rov
něž ve výkladu je patrný jeho nesouhlas s neumíměnou
kritikou radikálních exege-tů. Výklad sám je plynný a
chce uvéstif čtenáře do tajemného obsahu jeho a ne do
řešení sporných výkladů a do filologického studia. Jed
notlivým veršům věnuje dostatečnou pozornost. Kato
lický exegeta ovšem někdy na př. v 5, 32 očekává odha
lení hlubšího smyslu některých veršů. Jinak třeba dílo
chválit pro obsáhlost výkladu &pro jeho souměrné roz
ložení.

'

Z RÚZNÝCH POLÍ

CALZINI: V zajetí hor. Romanisovaný život malíře
sněžné alpské krásy. Zivot nešťastný a šťastný v neštěs
tí jako život všech mimořádných osobností, které nebyly
zrozeny k tomu, aby šly vyšlapanými cestičkami a hlav
ně aby na nich našly své životní štěstí. Tvrdý, pestrý
život Segantiniho vydobýval z jeho schopnosti výsostné
svobodné jeho umění. Mistrně je vylíčena v knize bo—
lestná neschopnost většiny umělců začínati si cokoliv
V praktickém životě. Vydal Vyšehrad v Praze 1941.
DORFLER PETR: Dokud žila mamička. Vyšehrad,
Praha, 1941, str. 306, 48 K. Vzpomínky na domov jsou
vždycky spojeny se vzpomínkami na dětství. Dětství,
i kruté dětství, je ve vzpomínkách dobou, jež nám připa
dá rájern. O-dvátá doba vzala s sebou nejtvrdší bolesti,
van času ošlehal všechny hroty a dětství očištěno se
zjevuje v radostném. světle. A ty vzpomínky dovedou
v člověku vzbudit ušlechtilá hnutí. Milujeme potom
všechny, odpouštíme všem; to je žeň četby o dětství Lín
korvě,dětství plném radostí &něhy matčiny, plném udá
.lostí života venkovského, školského i rodinného, kde
matčina "zášti-tadává pevné a zdravé základy poznání
pro celý život. Krásná básnická vidina dětství.
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Domácí učení vydalo V sešitech po 6 K učebnice něm
činy pro \pomocnice V domácnosti, pro truhláře, pro mo—

distky.
GUNARSON: Není jiné cesty. Sfinx, Janda, Praha,

1941. Ukončení skvělé trilogie. Skoda, že knihy vychá
zely v takovém časovém odstupu. Nyní je dílo celé a je
třeba podívati se na silnou stavbu myšlenkovou i sloho
vou celého díla. Nazval bych knih-u hymnem na sílu
křesťanství, které pře-tváří,pozměňuje tvrdou, ale ote
vřenou a dobru přístupnou povahu. Ústřední postavou
i této knihy je Dag a osudy jeho rodu. Silný Dag našel
svou jistotu v Kristu. To On je onou cestou, kromě níž
jiné není. Není jiné cesty ke štěstí a k naplnění života,
než postaviti se na cestu Kristovu. Celý život posta-Viti
do Krista. Žíti z Krista a nejenom ho uctívat chápe
krásně náboženství jako podřízení celého člověka již teď
Bohu a spočinutí v něm. Starý Dag vychovává zvolna
svým životem skoro beze slov své okolí, všechno slabé,
pokřivené táhne do výše, kam ho milost Boží vytáhla.
-Jen ta obálka. Pánové ze Sfinxu, probůh, zastavte tyhle
obálky, které jste začali na své nádherné knihy dávat.
-Myslím to docela dobře! Braito.
HÁNEK VIKTOR: Požehnaná léta. Neubert, Praha,
1941, str. 20.5,24 K. Stále v literatuře přemílaná a opa—

kovaná otázka lásky a návratu k půdě, k rodné hroudě,
nenalézá v tomto románku nového ztvárnění. Čte se
jako většina tako-výchprací, jejichž stavba a záměmost
je prozrazena na prvních stránkách. Mimo to je kniha
“naplněnatiskovými i gramatickými chybami, mezi nimiž
se vyskytuje dokonce i nesprávné i nebo y, což dnes za—
ráží i u takové knihy.
HEISELER BERNT: Dobrý svět. Vyšehrad, Praha,
1941, str. 288, .K 42. Heiselerův román je z nejlepších
'knih nakladatelství Vyšehrad z poslední doby. Je tu za
chyceno sku-tečně něco z podstaty dobra, něco z dobré
“stránky lidského srdce a myslí, jsou tu podání lidé, jací
ještě žijí, byť někde vzdáleni světu ve vyšších horách,
kde příroda je sice matkou tvrdou (nemůže'jinak), ale
přece jen matkou dobrou, protože je poutá láska. A ty
osudy lidí, ty jsou stejně a trvale spjaty, i když navenek
se rozcházejí.
HERMANN .IGNAT: Blednoucí obrázky. Topičova e—
dice, Praha, 1941, str. 329, I. díl, K 35. Hermannovy pří
“běhy odvátých .dob se čtou i dnes dobře a s užitkem,

protože .sezájmem, poněvadž jsou psány z prostředí ma

»—1oměstského
autora, který z maloměsta vyšel, v malo
-městě žil a pro ně také tvořil. Zná je dobře, dovede pro

ft'ozůstat stranou Všeho tendenčního politi'sování a 'v'rst
"ve—ní
sociálního, čímž je mu umožněno podávat obrázky
samostatně ražené &trvalé ceny. A Hermannova prosto
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.ta ajemný humor dovede tak nezáludně odvést od dneš
ka, že žasneme.
HOLKOVÁ MARIE: Děvče z tichého městečka. Vy
šehrad, Praha, 1941,str. 154, K 38. Poučné sestavení dě
jů kolem mladé snaživé ideální dívky dává autorce
možnost podat příklad mládeži, jak nutno žít z trvalých
hodnot a pro trvalé hodnoty. I když děj zavádí .avytváří
svět ideální, přece jen je v mnohém směru strhující a
působí výchovně.
JAVORLCKA VLASTA: Duha. LI. vyd. Vyšehrad, Pra
ha, 1941, str. 190, K 28. Javořická dovede zauzlit děj a

v největší bezútěšnosti zahrát barvou útěchy a' poklidu.
Vinník, lakomec a nespravedlivý člověk dojde spraved
livého trestu, stejně jako zase lidé jím utlačovaní nalez
nou osudově odměnu v společném štěstí.
MACHT ANTONÍN : Frazeologie německé obchodní

korespondence. Neubert, Praha, 1941,str. 258, 36 K. Pří
.ručka obsahuje několik tisíc vět &frází hlavně z pro
středí ob-chodnického a úřednického. Vyniká praktic
kým uspořádáním.
MATTHIESEN W.: Hadrová Lízinka. II. vyd. Vyše—
hrad, Praha, 1941, str. 132, 28 K. Malému dítěti je snad
nejbližší bytostí hračka, jakou je tu hadrová panna, je
již roztodivné osudy zaujmou malou čtenářku dokonale.
Několikrát ukradena a odnesena se vrací šťastně zase
.k své majitelce, jíž způsobí návratem stejnou radost, ja
ko četba čtenářkám..
.MEJSTŘÍK VÁCLAV: Tajemství zeleného meteoru.
Vyšehrad, České Budějovice. Ve sbírce Raná setba vy
chází nyní po Bílé velrybě nový román, který dovede
vzrušit, pobavit i poučit mysl mladého čtenáře. Sešitové
vydání umožňuje jednak připojování zábavného koutku,
jednak usnadňuje předplatné. Cena sešitu 2 K.
MUSIL ALOIS: Stará. Ethiopie - Nový Sudan. Me—
lantrich, Praha, 1941,str. 180, 50 K. Na základě oficielní
.a vědecké literatury anglické a egyptské a vůbec mezi
národní, jak je to obvyklé u podivuhodných prací dr.
'Musila, líčí aut-or dějiny nynějšího Sudanu od počátku
jeho dějin. Se zájmem čteme tuto knihu vynikajícího
znalce, informující odborně o minulo.,sti přítomnosti
-i pravděpodobné budoucnosti této země. -es
OBERKOFLER:Prok1etý les. Vilímek, Praha, 1941,
ístr. 350, 48 K. Boj starého selského rodu o les proti
ziskuchtivým dřeva-řůmproti lid-skéslabosti i proti lásce
'a štěstí jedinců. Boj“ale zároveň anitř tohoto zápasu
'o to, aby to byl zápas ušlechtilý a čistý. Selský život
"starých selských rodů, které zrají „pod údery živóta
“k velké moudrosti a ronáž-nosti. Cítíte sílu křesťanství,
které utvářelo řadu generací a pomalu \hnětlo-tvrdou
lidskou duši, nakloněnou ke všemu zlu a volanou k nej

vyššímu dobru, k uskutečnění nesmírné krásy života.
Jest to jedna z nejsilnějších knih poslední doby u nás
přeložených. Z Oberk-oflera by se mělo více překládati.
Překlad je pečlivý. Patří k oněm vzácným kouskům,
u kterých překlad znamená také tvorbu, vlastně pře
básnění originálu. -_Braito.
Poklady národního umění. Vyšehrad, Praha, sv. po
7.50 K. Poslední svazky Pokladů, které tak ušlechtile

propagují v nejširších vrstvách smysl pro umění a ná
rodní památky, vyšel popis staroměstského pražského
paláce Clam-Gallašova z pera J. Čárka, dále klášter
Zlatá koruna, jehož pestré a hrůzné osudy právě tak
jako jeho krásy, nyní obnovované, líčí D. Líbal, líčení

historie a popis města Horažďovic, jež podává A".Birn—

Telč, s jejíž historií, památnostmi i místopisem sezna—
muje čtenáře V. Richter.
_

SVENSSON JON Za slunných dní. II. vyd. Vyšehrad,
Praha 1941,str. 170,28 K. Když před časem jsme viděli
a slyšeli mluvit v Praze ..autora,mohli jsme se s úžasem
přesvědčit, že dovede vzdor svému stáří tváří v tvář vy
líčit se sugestivní přesvědčivostí nejmalebnější obraz
mládí, prožívaného na drsném a jím tolik milovaném
Islandu. A stejně uchvacuje mysl četba těchto jeho řád
ků. Nedivíme se, že si mládež vynucuje druhé vydání.
SVOBODOVA RUZENA: Zahrada. iremská. I.—VI.
Vilímek, Praha, 1941.Je záslužné nové vydávání sebra
ných lspísů této 'velké české umělkyně. Zahrada iremská
byla samé autorce její nejmilejší knihou. Skoro celý ži
vot se k ní vracela a stále na ní pracovala. Snad to ani
dílu neprospělo, .protože je mnohdy skoro vyumělkova—
ná. Někdy dekorace zatěžuje myšlenky. Někdy se nedo
vedl-a autorka vysvobodit ze strašného přediva frází,

hlavně humanitních frází. Mimo tyto výhrady zůstává
Svobodovájednou znejvětších našioh spisovatelůlrem
ská zahrada jest jakoby posvátné hájem-ství čisté krásy,

touhy čistých velkých duší. J aukási posvátná nálada o—

betkává celé dílo. Až to někdy unavuje, tahle překul
tivovaná touha po vyrovnanosti, která přece není vždyc
ky zdrojem nového života a dalších výbojů. Přece není
vítězství nad bolestí, jen ji rozpouštět ve vnitřním spoči
nutí ve vlastním niterném ráji. I úzkosti skličující, drtí
cí a křesající nové síly k přemá'háni patří k bolesti a jsou
jejímu živo-tuhnětoucíma rukama.
Zeugnisse der Kultur. Tak se nazývá prospekt nakla
datelství Herderova ve Freiburgu i B.,přinášející zprávy
' o knihách tohoto nakl-adatelstvízoboru umění,literatury

a dějin. Je vhodně provázen obrazovým-i částmi. Na po—

žádání jej zašle nakladatelství zájemcům zdanna.
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Zvednout lidstvo. Prosím Vás, nechte těchhle frází.
Desítikilový balík vás unaví za chvíli. Natož celé lidstvo
zvedat! To je strašná práce! S jedním člověkem se uta
háte k smrtelné únavě. Dva tisíce let se stále někdo po—
kouší tohle „lidstvo“ zvedat, ale s nevalným úspěchem.
Můžeš a máš poučovat ty, s nimiž jsi ve styku, kteří ti
jsou svěřeni, máš sám jednat křesťansky ve všech okol
nostech a příležitostech. To všechno je dobré, ale „zve—
dat lidstvo“ je tak kulatou frází a tak zvetšelým klišé,
že je to až nebezpečné. Zvedat lidstvo totiž nic neříká,
nic nenařizuje. Je to fráze všeobecná. Proto ohrožuje
i vykonávání věcí velmi konkrétních a určitých. Ty pak
mohou lidem pomoci.
Z. J. Opatmost i v duchovních věcech._Opatmost, aby
se nevloudila přemrštěnost, přepětí i do nejsvětějších
věcí. Přebroušení, přepětí svatých zásad, povinností a
prostředků udusily u mnohých i dobrých lidí důvěru a
chuť k duchovním věcem. Dábel totiž' často nasazuje
svou práci tam, kde vrcholí milost Boží. Přichází se svou
horlivostí, nadšením. Posílá malichemé lidičky, kteří
se chopí svatých a velkých myšlenek, aby je zesměšnili
a tak odstranili. Tak se zabíjejí i velcí spisovatelé. Když
kdysi byl objeven Hell nebo Bloy nebo Bar-bey d'Aure
villy, začali někteří vydavatelé doplňovat citelné me
zery a vydávali všechno, i jejich slabší a nejslabší věci,
takže pak ony spisovatele vlastně zostudili. Tak se také
řádilo kdysi s Boženou Němcovou a posledně i s Březi—

nou, kde se začaly vyhledávat jejich nejmenší lístečky
a kdysi i školní diktát Březiny učitele byl vydán, aby
se pak shledalo, že to je z nějaké čítanky. Pozor na toto
duchovní hračkářství, malichernost, hraničící se směš
ností, titěrnost, která znevažuje věci velké a svaté.
B. L. Drahý bratře, neztrácejte chuti k duchovnímu
vedení a k duchovní práci, protože se na vás věsí i duše
potrhlé, vykolejené. Nedivte se tomu ani v nejmenším
a nechtějte proto zanevříti na ovečky vám svěřené. Vím,
že si někdy chcete již říci, a to byl smysl vašeho stýska
jícího si dopisu, jako by Celé to vaše kněžství tu bylo
pro několik výstředních raněných hysterických osob.
Všimněte si někdy večer svého světla nad pracovním
stolem. Jak víří mouchy, mušky i všelijaké noční můry
kolem svítilny. Zvláště lampy s cylindrem měly tenhle
večerní hrůzný mumraj. Cili, světlo nutně přitahuje noč
ní motýly, ubohé mouchy, opilé světlem & nevědoucí si
rady se svou tmou, ale - což je bolestnější - ani se svým
světlem. Prožil jsem tyhle chvíle hrůzy také, ale to svět
lo má ještě jiný účel: svítí vám na práci, z níž se budou
;jako z denního světla radovat lidé čistí, lidé zdraví, lidé
Boží.Proto neztrácejte chuti k práci pro ony divné mou
chy. Nekrouží jenom ony kolem kněží. Ale neopomeňte
je. hadrem rozhánět.

Přítel; Dávno si byli učení V Církvi svaté vědomi toho,
ovšem mylně, že se Církev neobejde bez jejich učenosti.
Domnívali se vždycky, že jejich povinností je čekati, vy—
čkávati, až kdo co napíše, -a pak _to prozkoumávat, ho
tovi vždy něco „seřezat“, aby jejich vlastní řádky skří—
paly nešikovnosti, nemotorností a neživotnosti k pláči.
Ale zatím úkolem těchto učených mužů, za kterého i vy
se dozajista máte, je nejenom bdíti, aby se nevloudily
omyly do učení, do drzosti těch, kteří se odvažují ještě
něčeho jiného než kritiky, totiž poctivé práce a únav
ného učení, nýbrž je povinností učenců vám podobných,
aby tedy také sami učili. Ale zase se nesmějí domnívat,
že smějí býti soudci i nad tím,“jak Bůh sám opravdu
mluví k duším. Nakonec musejí míti velkou trpělivost
s lidmi vašeho druhu duše, které jdou k Bohu a kterým
jste měli k němu pomocí. Nesmíte se tváříti jako vše
vědouci a všemohoucí, protože pak vypadáte jako vše
ignorující.

A

D. S. Jak získati lidi pro Krista, pro náboženský život?
Musíme nejprve míti skutečné křesťany, křesťany, kteří
ukáží světu, "že se dá křesťanství ještě dnes žití, kteří
spíše teplemá žárem své duše, zapálené Bohem a živo
tem z něho, zahřejí lidí ve svém okolí. Pak i slovo na
bude síly, ponese-li je dech Boží. Jenom prožité křesťan
ství, jenom skutečný a ne hraný anebo mluvený duchovní
život, přesvědčí a získá někoho. Jinak se spíše umluvíteJ
nežli někoho získáte. Krásně to řekl jesuitský mystik Su
rin: Kdyby ti lidé prožili jednou zkušenosti vnitřní cesty.
a byli muži vnitřní modlitby, obrátili by' půl světa a je
jich kázánimí by se otřásal svět.
\
Skola duchovního života. Chci aspoň nějak pro začá-g
tek vyhověti této žádostí, tolikráte vyslovované v Praze 1
i v "Brně, kam dojiždím.—V neděli v Brně i v Praze budu'
.pořádati vždy po“společné mši svaté v Praze u domini
kánů a v Brně u dominikánek v kroužku zájemců tuto
školu duchovního-života; kde se budou přátelé Boží do
tazovat a hovorem si objasňovat své nejasnosti. Začnu;
již od příští prosincové přednášky v Praze i v Brně. Stačí ?
mně tře-ba omezený kroužek, ale opravdu vážných zá-3
jemců.
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