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PŘEDMLUVA K NOVÉMU VYDÁNÍ

V době me'laonejlcluLšíllo žívotm'lao ponížení vytryskla

mi : cluše tato Lnílna, „Pantera/. Telula byl jsem ještě
Poměrně mlád; clnes, July „Polnleáy“ mají znovu vyjití
tíslrem, jsem již seámáesátm'lrem. Netroufám si Proto na
]tníze nic měnítí, nemám ]: tomu ani (losti přiměřených

sil. A bylo &různýclc ]tompetentnícln stran vysloveno přání,

aLy na „ Poluleáeclx“ nebylo vůbec nic měněno.

Jak veliký Ly! původní náltlacl te' Lníluy, nílcclyjsem
se od prvního nakladatele nedověáěl. SoucIím, že nebyl Ja
lelro 0:1 8 tisíc. Důstojně Jednotě áuclnovenstva arcidiec.
olomouc,:e' ajejímu se]rretáří, veleáůst. p. Ferd. C]aýuoví
zlulouLí srdce děkují, z'evJoLě oLc/wáně (losti nejistě Pocl
jalí se tolao, aLy našemu Lleru, zvláště tomu mladšímu,

]cnílnujiž dávno rozebranou učinili znovu přístupnou.

Ve Věz'í u Německělno Brodu

na Jen svatýclnapoštolů Filipa a ]altuLa 1950

Dr Fr. X. Novák.

DÍL PRVNÍ

ANDĚL ANEBO ĚÁBEL

Na Lřehu řeky stojí jinocL a sleduje hru vln, zkoumá
hloubku tina a — přemýšlí, mš-lí navždy svěříti těm vl
ním loďku mladého života . . .

Ten jinocLje - Lohoslovec.
Řeku -—kněžský stav.
*

;

*

Co je kněz? Považ, co koně, a poznáš, co je.

OLětuje Bohu všemohoucímu,
svolává Pána světů na oltář,
trvá s Tvůrcem v nejužším spojení,
prostřeJLuje mezi uraženým Bohem a La
jícímčlovělxem,
pokračuje ve spasném díle Kristově na zemi.
To je kněz, a to je jeho stav. V ty konce nesou se
svaté proucly řeky tekoucí od Večeřaclln a Golgoty.

.

*

Nuže, proč víllíš svěřítíjí, tě řece požehnaně, loďku
života?

Píseň věčnosti zpívají její vlny. Kclo jednou se na
pil z jejich štědrosti, nikdy se již nevymaní z jejich moci.

Rozloučení jest poJmínkou její plavky. Blaké sny
i veselí Lezstarostnost mládí, čistí líska otce a matky,
Bujní nevšzanost vlastní odpovědností . . . , ty se jen
zdáli a pořad víc a více zclšli mokou Jívatí za smě
lým plavcem; nasledovati ko nemolaou v ta místa, kam
vln 110 nese ckvatný rej.

Hluboké je (1110
řekyaplně propa stí . . . Má i své
zštočiny, má i mělčiny své. Nevidí jick ještěnezku
šené, polou snem zakalené oko mladické, nevěří v ně. Ale
zažije jicl: jistojistě časem svým . . . možní již zítra, možné
za rok, za deset, dvacet let . . . Třeba pevné ru ky, stálé

prace, neúnavně pozornosti, nemá-líloďka utonouti
v hlubinách, zahynouti v mělčině.

A Lřeky té řeky? Brzy kraje vyvolených, ery ze
mě zavržení. Hnecl ráje nevýslovně krásy, knecl zase
pouště zjevů přířernýck. Jeanou s nick vítí plavce po
vznášející jšsotpřštel nadšenýck, jednou ((>,jak to Lolí ])
zuřivý pokřik zarytých nepřítel. Někdy 110cestou pro
vází mocllitLa, jíncly proklíníní, někcly zpěv, jincly pláč.
A plavec spěchá neustále díl a nesmí se zastaviti. Nad

ním LJějící Mílosrclen

CL,asamasam...
I
I
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s t ví, před ním jeko cíl. Spě

Golgota stojí uprostřecl národů. Kříž, který na ní
přeci 19 stý letý hýl vztyčen, stal se prohlémem všech
prohlémů. Níhclo se mu nemůže vyhnouti, každý musí
jíti oholo nčho, huď miluje neho nenšvíclč, huď žehnín
aneho Het, huď vývoIen aneho zavržen . . .
Tah i ta svatí řeha hnčžství, ježto vytrýslsla sice v ce
nahulu, ale požehnaných věčných vln svých přihrala na
Golgotč, z ran umírajícího Krista, protéhzí střeclemlicl
stva trpícího, pracujícího a Boha hledajícího, hřešícího
a se hajícího . . . Na všem má podíl, svůj zvláštní podíl,

i na lidské ctností, i na liclshém hříchu, který
umývš; a přece nihclý nemůže hýtí umenšen hohatý její
proucl, níhclý a ničím sám v sohč potřísnčn, zahalen . . .

Jaho ten kříž na Kalvaríí, tak staly se rů
žové tohý její prohlémem všech prohlémů,
0 A19 set let až na dny naše, a na dny, které

přijdou po nás.. .
&

Co je kněz?
Řečeno již, že plavec na řece svaté, ale hluhohé a
mocné . . . Nedostačí pro toho, lulo míní se jí svěřití,

podivovati se pouze její velehné svatosti,
ale třehai zhoušetinapředa tužítí sílu paží svých,

energii své vůle, čistotu úmyslů svých . . .
11

Byli svatí Boží a jen s třesením svěřilijí velké tlučesvé .

Který jiný stav dal církvi Boží tolik velikých světců,
kolik stav kněžský? Který jiný stav tolik vykonal pro
posvěcení lidu křesťanského? Který stav rozšířil tou mě
rou lxrálovství Boží na zemi, naplnil svět slávou Boka
jediného neLe pal: vznešenými reLy? . . .

Což nebyli kněží apoštoly víry Kristovy, otci mu
čedníků? Což nestáli vžcly kněží v prvníclu řadách Lo
jovníLů za čistotu a neporušenost učení Kristova? Což
nejsou životy velikých kněží Augustina, Bernal-Ja, Karla,
Ignáce a jiných jako hvězdy zářící liclu křesťanskému až
poclnes na příkré cestě ]: nebi? . . .

Dějiny círllve nemají velkolepějších, úchvatnějčích,
slavnějších stránek nad ty, které vypravují skutky veli
Lýcln, svatých kněží. -— -—

A naopak. Ze kterého jiného stavu vzešlo tolik Lroz
ných pohoržitelů lidu Božího jako ze stavu kněžského?
Ve kterém jiném stavu vyLujely (za jistých (lol) dějin
církevních) v takovou obecnou metlu zločiny svatoku
pectví, smilství, lakoty, prospěchářství, pýchy?

18

Kažcíá velhá idea má nejen svá vítězství, ale i své
19oj e a své alespoň částečně, chvilkově, nerozhodující

porážky,

má své vítěze i padlé, své hrdinyí zráclce.

Není snad iďee vznešenější naJ ideu čistého, Bohem
nadšeného, Bohu poJohněho kněžství. A proto není
stavu, který hy se mohl honositi takovými vítězstvími,
takovými hrtliny jaho stav hněžshý. Ale týmž důsledkem
není stavu, který hy měl vždy tahových členů zvrhlých
jaho tentýž hněžshý stav.

Doznati, že vždycky hylí mezi námi slahoši, paďlí,
zrádci, ještě není o m 1u v i t i neho jakkoli jen z m e n

šití toho to zj evu neštěstí, zodpovědnosta hřích,
ještě není (látí někomu dovolení, ahy na tahové zráďcov
ství s p e ]: ul 0 v a 1. Ještě není Jispensí těm, jichž se týká,

ahy nemusíli hclíti a přič iň ovatí se, ahy počet
tahových nešťastníhů hyl pořád menší a menší.
Roh co roh uclávají se mnohá neštěstí na moři, a přece
pohánějí po každé kapitána nešťastné loJi na soucl a po
případěi ztrátou hrdla ho trestají. Proto duch lidský tím
více pracuje a stále přemýšlí, jal: neštěstí ta zmenšiti,jah
drahocenné životy lidské pojistití . . . K ap i t á n je hnčz,
životy mnohých svěřeny jeho hclělé, věrně péčí. D u c 11
13

Lleru, seminářů, představených

jest to, jenž

Lclí,jenž má na starosti, aby každá loď plula co nejjistěji,
aby již předem níčello se nezaneďkalo.

Vraťme se ještě ln myšlence Jříve pronesené.
Čím mocnější idea, tím nadšenější vzbudila Lojovnílly,
I
čim hlouběji salní (lo života a čím více na konečném je
I

,

jím VltěZStVízáleží, tím urputnější olmoloní vznikají Loje,

tím hojnější žeň mí smrt, tím Lroznějšímí způsoby umí
rají padlí v zarputilém zápase.
(), tolxo Bojiště lmčžslné iJcc, těcls smrtí duší Luz-ž

sllýclll Na témž polí, na literém vyvstalí andělé strážní
vyššíllo snažení lidského, spatřití lze i ohavné Jiny,
zhoulace svaté víry a ctnosti. Tam kde slavně se jmenují
Petrově, Leonové, Ambrožové, Atllanššové, tam s lxrů

zou se připomínají Jidášové, Aríové, Apollinariové, Fo
tíové a jiní.
Kdyby 1)le lze napsati věrně a zevrubně historii smrtí
kněží odpadlíka, zdali Ly svět měl knihy plnější hrůz
peLelnýclx, zvrlxlostí ďábelské a ollyztlnosti satanslté nad
lxnilsu takovou? . . .

14

Kněz níhcly Bohu neumírá smrtí přirozenou, pro s
t o u, ale umírá n á h a z o u, m o r e m, o níchžto nevíme,

holíh jiných nešťastných ohčtí si vyhledají a po hterém
čase, ve kterých hončinách strašnou pout svou ukončí.
Hle, Arius, Hus, Luther, Zwinglí! . . . Umřeli Bohu
a nahazilí až na naše (Iny celé nárocly svou smrtí. A proč
i (Ines v nejedné zemi, v nejedné osaclčhatolíché sv. víra

tahořha z kořene je vyvrácena, povalena? Řídil tu Lletý
hacíl kněžského pohoršení. Minou ohyčejnč Poholení,
nežli zcela jej vypleníš.

Co jest hnčz?
M 0 st, Po kterém jdou (luše přes dravé proudy to
hoto života, přes neproniknutelná tajemství sv. víry, přes
Propasti věčnosti h Bohu svému . . . Kdo dovede spo
čísti všechy články a nýthy toho mostu? Kdo dovede
řící, jak (10 sehe zasahují? . . . A může zrezavčti, může

Prashnouti jeden článek, jeden nýteh, a praskne vecne
něho clruhý, třetí . . . a řítí se do hluhin propasti i most
i ti, co po něm hráčelí . . .

15

Levi mezi ostatními Lmeny Izraelskými je Lněz.
Ani vlastní země nemá ani řemesel a obchodů, ani
toulu a meče . . . jen školy a clu-ím a svatostánek a knihu

Zákona. Tyto-li

si zamiluje,těchto-li

si LucieLle

Jěti, Lohatším Lucievšecl: ostatních kmenů. Po oněch-lí
Lažíti Luae srdce jeho, Leeranným vyu-helem, seclřeným
žeLríLem, Lezectným tulílxem, nešťastným Llaclovcem
potlouLati se Bude mezi ostatními kmeny, kteří jím Opo
vrhají .

A 11&ě1e m jest kněz, jenž Jenně stojí přede tváří Nej
světějšího. Ale antlělem, který ještě n e p ře s tal z L o u č
Ly. Jistotně 110 miluje Bůh, jistotně velikým 110 za

hrnul milosrdenstvím a velikou mu na konci clnystí O(l

měnu. Avšak zatím židlí Bula na něm více než na
věřících ostatních. Jako v žítlném jiném stavu voclí 110
Bůh ve stavu kněžském cestami protiv, zkoušek, nebez
pečenství. Denně taLořLa se mu poskytuje příležitost vo
liti mezi andělem a — duchem padlým.

Jako Bílý snil: Alp jest Lněz.
Dokud Alí na své neLetyčně výši a slunce se oclršží
16

v jeho skvělostí, hlasí žasnoucímu oku poutníkovu sva
tost i svrclsovaný majestát Boží. Padne-li však se své
závratné výše, (lopaclneclo údolí jako -- lavina. Akam
lavina padla, tam zaznívá srdcelomný pláč, tam krajiny
dříve rajský krásné proměňují se na dlouho v chladné
pouště ledu a kamene, tam z míst veselí a zpěvu stávají
se kroky utracenýck lidských životů . . . A třeLa často
jen slaLéko větérku, jen pouhé ozvěny, aby z alpského
sněhu vyvinula se hrozná lavina. To tou výší!

Hle, líc a rul) kněžského povolaní.
Líc jest všecka krásní, spanilá, vznešená - nebeská.
Ale 1111)má své krozné stíny, má neclolaleclné propasti

a kolmé srízý.
Líc je stav kněžský sám v sobě. Rub jest to věčně
slabé, kolísavé srclce lidské, které tomu stavu se věnuje.
A mládež, oclclívajíc se tomu stavu, tak rícla pozoruje
pouze jeho líc. Jest to jejím privilegiem, Medati všuďe
jen růže a neviděti Lula skrytého v trávě. Je v tom něka
i nevědomépoh o Jln ost. Upírí oči na Luďaucíko an

děla, aby nemusila bojovati s přítomným

v srclci

Jíklem. Opíjí senep0píratelnouobjektivní

krásou

stavu vyvolenéko, aky překlušila, neviděla, zapomněla,
17

jah mnoho se jí ještě nedostaví suhjehtivně

na to

povolaní. A může ten hlam míti osudné nasledky!

Tedy co? Utíhati stavu hnčžshému?— J e :: mra v ní

sheta utíhí Před tím, co uznal za krásné a vzneše
né, čehož však nelze dosíci hez přemšhšní, hojů a
ohětí. A mravní sheta v žádném stavu nehucle šťasten,
Poněvadž všutle třeha se Přemšhati a zapírati . . .

Ne utíhati Přeclstavem, ale záhy třeha přičiniti

se

a ničehonezaneďhati,ahy připravena, vyzhrojena,
(lo sti silna hyla (luše naše stav ten nejenomvzíti
na sehe, ale i jeho povinnosti věrně honati. To-li svě
domitě učiníme, klidně můžeme odevzdati lthu života
svého požehnaným vlnám hněžshého veletohu a hožshé
Prozřetelnosti.

Zle říclí houře času. Všem vššním uvolněna uzcla,

všechy ohracly autority a tradice, všechy ohledy na ve
řejné hlaho povaleny, všemu, co ]: nehi Lily lidstvo pou
talo, vypovězena gigantichí všlha. Již ztrhíny válejí se
v prachu svazhy, které vázaly člověha h človčhu, jaho
(ulet-y hromu otřásají vzcluchem neslýchané hlasfemie,
18

sviští světem píseň revoluce. Všecha? jest otřesena, vše
cho zalézá a klesá, všecko zmámeno a zastrašeno . . .

A v té houří vztyčen (10qu vlaje prapor čistého, sva
tého, Bohem ustanoveněho kněžství!Již Herodes a Nero
a Julian zuřivěse po něm hnali. Jindřich IV. zlatem ho
chtěl udolatí, Luther, Kalvín hlítem nízkých duší svých
uhšzetí . . . Ten prapor hy mohl vypršvěti o tisíciletých
hojích, ale i -—vítězstvích. Nej čis tší i(le šly licí

stva jsou naň napsány . . . Proto i dnes zuřivější
než Indy jincly proti němu, jedinému ještě zhylému orl
půrcí, vzhypěl hoj, proto (Ines světější než h(ly povin
nost, seřaďíti se oholo něho, třímatí ho, hrániti ho . . .

Ano, cokoliv přítomnost i huaoucnost má lepší na
děje, jaho oheň s nehe my chováme ve svém lůně, stře
žíme svým učením, hriníme svým životem. V tom jest
naše provinění v očích odpůrců, v tom naše velikost v o
čích hledajících pravdu. V tom hlíč všeho s nami zachá
zení. Krvícíme : tisícerých ran a shrytč tisícerě rány ji
ných hojíme. Prohlínají mís a žehnají na's'í památce.
Straní se nás jaho níhazy a vyhledávají nás v hrajní ho
clinězíhuhy jaho spasitele. Předpovíďají ním jistou zí
huhu a vědí, že naše jest hudoucnost - ne naše, ale toho.

htcrýřeh1:Bríny pehelné jí nepřemohou...*
*

.

*

. Mat. 16, 18.
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() Bože dolu-ý! Jak je stiznou stezka,
jíž Lríčímc tím světem L hraním Tvým!

Krall ijŠnLý — a propast je mím krokem 
Krok ijinlxý -—a 3 hvězd padáme v peklo!
() Bože AOL,-ý,PoacLycui „am kroky!
(Dostál-Latino“ Legenda)

DOMINUS PARSHEREDITATIS MEAE
(2.1m)

Není zdánlivě většího oclporu než mezimlacl o stí a 0 J
říkán ím, mezi kvetoucí mladostí, která málo ještě užila
v minulosti, ale duší prahnoucí vyzírá po rozkošných po
hárech huďoucnosti, a mezihleclýmodříkáním,které jednou
rukou odsouvá kalich rozkoší, ano druhou podává trnitý
věnec přísných povinností, přemáhání sehe, odluký . . .
Není větších zdánlivě protivníků nad mlacláléta a ohět'.
Ohětuje-li stařecletitý nehi muž vyspělý, ohětuje toliko
částku života, snad jen zříceniny, s nichžto květ ilusí (láv
no již opadal, ohětuje, maje snaJ za to, že jinak hýti ani
nemůže.Jinoch-li však ohětuje, ohěťjeho ohsahuje všecko
-— vždyť těch několik právě minulých let dětského ži
vota sotva lze nazvati životem — ohětuje nejen život,
který sám o sohě není leč řetězem křížův a utrpení, ale
ohětuje i ty drahé sny své, i ty iluse, tím skvělejší a tím
lákavější, čím více vzdálený a nejistý jsou jejich přetlměty,
ohětujc, ani hojem o ně se nepokusiv, miláčky duše své . . .

Není zdánlivě propasti hluhší nežli mezi mládím

a

sm rtí; mezi mládím, kde srdce nejvroucněji hije, a smrtí,
kde tlouci přestává; mezi mládím, kcle žití dosahuje nej
21

vyššího stupně, a smrtí, která život vešherý ničí; mezi mlá
dím, na něž se všecko usmívá, po němžto vše touží, jemuž
s láskou vše se hloní, a smrtí, na niž i stařec jen s hrůzou
myslí, před níž i dítě se chvěje . . .

Který handidáthněžshého stavu,který počátečníhv clu
chovním životě nemáchvil, Indyta trojí propast — avlast
ně jest jen jedna jediná —- odříkání, ohěti, ano částečné
smrti člověka přirozeného se před ním rozevírá v celé své
ohyzclnosti šhlehivé, u veškeré hlouhce temné, nedozírné ?

A z jejího jícnu rozličnými hlasy, jaho údery kladiva, huší
na jeho srdcenářehzklamané mladosti, chechtot veselícího
se světa, clithyramhy všech rozkoší clohromacly &zas hažclé
o sohě zvláště . . . Odtud vystupují otravné páry, které
jednal; činí, že mozek myslící jaho masa neforemná se roz
plývá, že ruina odhotllanosti těžhá jest jal: olovo a všeho

Johrého neschoPná, že noha vytrvalosti a polu-oku chvěje
se a (liv neklesá. J iné zase z těchto par zhušťují se ve vzdu
chu v temné zlověstné mrahy, stavící se mezi duši a Slunce
duší, Boha, hrozící způsohiti houři, která může připraviti
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o stathy nejvyssí.

Nehezpečno, v základních věcech života neclati si ocl
pověclineho tápati ve klamných mlhovinách citu. A zřeh

nouti se světa, oLětovati se Bohu, žíti zcela i věrně svému

novému povolání, pro čekatele stavu kněžského podmín
Lou zajisté jest základní, ano do jisté míry svrchovaně
základní .
Nuže, luciejest to responsum mortis na otázky a námitky
přirozeností, světem,pokušením nám ustavičně v cestu Lla
Jené? Jak se jmenují ty Lalvany, (losti mocné a způsobilé,
jednal! aby sloužily za náhrobek srdce světáclléllo, po roz
Lošíck Prálinoucíko, jednal: aby Byly zvilllanému zákla
(lem života novélio, vyššího, Boliu Posvěceného ? Jsoutě
tři :

VědomíPovolání Božího,
vyšší krása ctn osti,
věčně vážné tajemství záhrobníko života.-—

Jeden jest základní organismusvšecli rostlin; ale jsou
snaJ proto všecky rostliny ve všemsoLěrovny, ve vzrůstu,

v podobě,ano iv podmínkách

SVéllo živo ta,

vz růstu a ro zvoje? Kclož layse odvážil cos takového
tvrtliti? V téže vlhké, močálovité půdě, Lcle třešeň Jo
jista Ly zahynula, vrl>ěJaří se výborně. A na skalních
stráních, lucieLy era Buď zanikla nel) alespoň Líclnězakr
něla, nese třešeň své Bohaté ovoce . . . A vysoko na ho
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rách, pohlíž hranic věčného sněhu, hcle mohutný strom
pod nárazy ostrých větrů a šlehy sněhových clešt'ůchřadne
a mizí, tamtéž v nepřehonané jemnosti, čistotě a hráse
útlá vzrůstá alpshá anemonha, hterá hy, přesazena jsouc
Jo klidného a teplého údolí, jistojistě zahynula.
Dejme tomu, že hy ty rostliny měly rozum, a že hy
jim na vůli hylo zůstavenou stanoviti si místo svého pře
hývání, zJaž hy hy si alpská anemonha nezvolila chladné,
ale čisté horshé výše a třešeň suché stráně na žhavém slunci
a vrha mastná mohrá údolí? A připusťmei tu představu,
že hy ty hvětiny měly srdce po liďshu cítící, s touhou po
štěstí a hlahu, ztlali možno pomysliti, že hy ona ane
monha mohla hýti „šťastnou“ a spohojenou v mohré mast
né půdě údolí, hJe vrhě tah výhorně se daří? Vždyť

konečněštěstí není ani snem opilce ani přeluclem
šílence - tahovému „štěstí“ hychom se lecla útrpně
usmáli —-nýhrž jest hvětem vyrůstajícím z kmene, z ho
řenů, hyt' i skrytých pod zemí, přece však skutečných,
z půcly hořeny ty živící a zúroďňující. Štěstí není číslicí,
hterou žáh ve škole na tahuli lihovolně si nakreslí, nýhrž
jest součtem ohchoďníha, z výloh i příjmů vzniklým.
Štěstí není prostopášným hýřením rozpustilce, ničícího
hezučelně i svévolně nejvyšší stathy životní, nýhrž právě

naopakrozvíjením tohoto života podlepravidel,jah
nám je Bůh přirozeným i nadpřirozeným způsohem usta
=4

novil -

neboťjen tak si lze myslití opravdové rozvíjení

-— za účelem jím samým ném určeným. Čím vyšší rýcb
lostí rozvíjení to se děje, za čím vznešenějlím cílem se

nese, tím krésnějčímbude štěstí. Celkový cíl rozhoduje
i přes obětování některých částek clrubu nižšího.

Odkud to, že tvorové podle tébož velikébo zákona or
ganického jsouce stvoření přeceza podmínek tak různých,
ano něktlý přímo sobě odporujících, nacházejí všecko,
co náleží k jejicb životnímu rozvoji, ano býcbom je's'těJšle
po lidsku o nicb mluvili, ]: úplnému jejich štěstí? Odpo
věď na otázku tu sama sebou se naskýtá a je tak jednodu
cbé, že není ani možné pocbýbovati o její správnosti.

To Bůll tak učinil, cbtěje, aby na žádném místě,
za nejrůznějěícb podmínek neneJostévalo seněžnýcb světl
ků jeko všemoboucnosti a lásky, krásy a moudrosti. Tou
to mnobostranností, či vlastně tím obme z ením jeclnot

livých tvorů k jiným a jiným cílům, tvo r nejen ní
čebo netrpí, ano po případě; získává jím. Anemonka
alpské není bídnějří pohodlné vrby v údolí . . . Tou mno
bostranností však na včecben způsob slouží se celku,
jemuž takto otvírají se nové prameny nejen rozmanitostí
a krásy, nýbrž i výživy tvorům jiným nezbytné.
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Tato pravda, tak jednoduchá jsouc a přesvědčiví v pří
rodě, tisíce má protivníků, mí-li jí hýti užito o tvorech
vyšších, o lidech, o nás samých. Nitimur in vetitum.
Nám lužclě ohmezení lihovůle, již i v teorii, zclase hýti
tal: nesnesitelným, že raději zavíráme oči zdravého ro
zumu, než ahychom uznali, že nejsme neohmezenými.

r Pří

)rech
itum .

hýti
) ro—

Jsme opravilu neohmezeni?

Nejsme neohmezenico (10 posledního

cíle na

šeh o, Lterý Tvůrce níš vzhledem na veškerenstva, vzhle
(lem na celek nezměnitelnč ním ustanovil.

3 na
“zhle

které poJle těla e těla
i podle tluče,Přiměřeně ]: cíli ním vytknutěmu, tentýž entýž
Nejsm

e neohmezenico (10Jarů,

Bůh nám (131za životní výhavu.

jsme však jistým smyslem co (10vůle

vůle

s v 0 h o dně, kterou nám možno, (lat-ůBohem svěřených
huJ užíti neho neužíti, užíti huď Johře neho zle, užíti

:ny'ch
, užíti

Neohmezeni

LUJ JOLODBICnel) nedokonale.

Tím, že Tvůrce rozličným lidem rozličné vlohy těla y těla
i tluče dal Jarem životním, p ojis til si, že se huclou lidé u lidé
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i vždy i vžtly rozličným

stavům věnovati, jak to prospíva'.

celku &cenu a jak to odpovítla' láskyplným úmyslům Prozře
telnost telnosti jeho. Neboť zákonem přirozeným každý tomu
nejraciě nejraději se věnuje, ]: čemu i v duši i v těle svém nej
hojněji hojněji základního hapitšlu nachází.
Ty
Ty Aary přirozené těla i duše, hteré Bůh jednotlivcům

clal zšx (lal zévďaleem života, jsou i přirozenými ukazateli

cesty cesty hu pravému povolání.
Jsox

Jsou zároveň i jecliné správnými u L a z a t e i i c e s t y

hu pr: hu pravému štěstí.
Kďc
Kclo se v důležité otázce životní jinými ukazateli bude
spravowspravovati, toho život pohvete -—na hlucho, i co (10pů

soben sobení, i co do štěstí životního.
Uva
Uvažujeme-li tedy věcsestanovishapouze přirozeného,
viclíme viclíme již, že povolání není věcí citu, srdce, i ve šlechet
ném-li ném-li smyslu slovo to pojímamc, nýbrž jest především

věcí zr: věcí zralého pozorování, poznání, soudu, rozumu. Jest
liže roz liže rozum se v zívěrcích svých 0 povolání nezmýlil. cit,
třebas .střebas se s počátku zdráhal, srdce dostaví se pozclěji
b e zp e b e zp eč n ě sa m 0. Kde však snice samo, proti rozumu,
n er o z n ero : umn ě volilo, zhyne později nezbytně následkem
bícly, (] bícly, do které se samo uvrhlo pla ným horovíním.
Ane
Anebo, abychom jasněji mluvili, při volbě stavu není
nejpřecinejpřednější myšlenkou, jal: těžhým, jal! zodpovědným
je stav je stav a ani jah líbezným a snaclným, jal: příjemným
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a krásným jest, nýbrž jaké Aary duše a těla ném
svěřil Bůh, a ve kterém stavu je Luďememoci co nej

dokonaleji i nejjistěji rozvinouti.

Tato praviclla mají svou platnost při volbě stavů všech.
Ale jsou stavy, při nichž nestačí postaviti se na stano
visko p o uze přirozené.
Bula, jenž nepřestal při člověku na cíli pouze přiro
zeném, ale ustanovil mu nad to cíl vyšší, nadpřirozený,
zařídil i jisté stavy lidské, jimž pěstění těchto nadpřiro
zených cílů v člověčenstvu zvláště svěřil.Proto dal a

dává též jistým lidem i toto vyšší, nadpřiro zené p o
volání, t. j. svěřila svěřujejim (laty nadpřirozené
i přiro zené, jimiž Ly vyšší účely Boží na zemi zastá
vali a tím i své vlastní časné a věčné 1313110založili.

I jest všeobecné učení církve katolické, že jmenovitě

ke stavu kněžskému a řeholnímu je třeba ta

ltovéllo nadpřirozeného povolání od Pána.

Co jest tedy podle učení církve obsaženo v povolání,
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jímž Bůh někoho volí Lu stavu vyššímu, na př. kněž

skému? Dv o jí věc:
Po stránce p ři r o z e n &všecky (laty ducha i těla, vlo

Ly, ztlraví atd., jichž povolaný Luciev novém stavu po
třeLovati.
Po stránce n a (1při :-o z e n ě, jal: Jí sv. Alfons, celý
ře t čz m i 1o s tí volbou toho kterého stavu podmíněných,

jimiž Luciemoci ve stavu zvoleném

spasiti sebe, a

ovšem pomíLati ; jiným lnu spasení.
Že v povolaní vyšším přes počáteční obtíže, jež oLě
tovíní stránky nižší stránce vyšší působí, obsažen i jis
totný zívclaveL v y š š ílmo št čs tí, toho po předešlé úvaze
netřeba ani zvlíštč poJotÝLatí.

A což, pochlne-li člověk povoláním oa Boka mu
určeným?*

Pal: poJLopíví,

La ničí přirozenou svou pů

sobnost, přirozené své štěstí. To platí o Lažaém po
volíní zmařenčm.

Pal: uvíclí v největší nebezpečívyvolení

své věč

ně. Zpřetrkal svévolně onen řetěz milostí, jež mu Bůh
. Sv. Alfons povolání ku stavu řebolnímu nazývá milostí po Jaru
svaté víry největší. Toho slova lze do jisté míry užíti o stavu kněbkém.

'9

i se svým stavem uchystal. Postavil se sám na místo, pro
něž nemá nadpřirozených a snad ani přirozených vlast
ností. Dá mu Bůh i pah ještě nově mimořádně síly, ahy
se udržel? Či hucle hlesatí hlouh a hlouh? . . .

Který seminář,hterý noviciát nemá svého ústního po
(lání o těch a oněch hývalých hohoslovcích a novících,

hteří ne z příčin oprávněných, nýhrž : lehhomysl

nosti, nesvěclomitě nel) i zhahěle :pronevěříi
hřivnu vyššího povolání? A hu podíval Životy i (10
sucl hezůhonné a šťastné po semináři, po klášteře zapa
(lají nápadně často do močálů duševní i hmotné híJy,
něhcly 1 Opravdoveho hítláctví .
Alpshá anemonha přesazená clo uclolí . . .

Ty pravdy týhají se nejen těch, kteří majíce povolání
Juchovní, jím pohrďají, nýhrž i těch, hteří he: povo

lání clo stavu duchovního se vtírají a v něm he:

povolání trvají.
Zahrávatí si s povoláním, je zahrávati si
'
I
v v
;
v
I
'
Vy
!
1se
svym
stestxm
casnym
1vecnym.

*
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Ani při povolání vyšším nerozhoduje srdce, nýbrž
především poznání, rozum.
Sv. Jeronym * vyzývá sv. přítele svého, aby se i přes
těla rodítelů svych vrátil Lu dřívějšímu povolání řehol
nímu. Quicl facis in paterna Jomo, (lelicate miles? . . .
Licet parvulus ex coHo pentleat nepos, licet šparso crine
et scíssis vestíLus uLera, quiLus te nutríerat, mater osten
(lat, licet in límíne pater iaceat: per calcatum pen-gepa

trem, siccis oculis

ad vexíllum crucís evola. Solum

pietatís genus est, in Lac re esse crutlelem.

Živě vypravuje sv. Terezie,..

co jí Lylo oLětovatí,

než se docela Pánu věnovala. „Vůle má ještě se nemohla
odhodlati, abych se stala řeholnicí, ale uznávala jsem, že
stav klášterní jest nejjistější a nejlepší. A znenáhla po
čínal ve mně i úmysl, učiniti si násilí . . . Tří měsíce trval
ten vnitřní Boj (a Lyla sv. Terezie z duší nejenergíčtěj
ších, jaké známé z dějin svatých) . . . Bylo to Jny těž
Léllo zápasu . . . (konečně se rozhodla a opustila (lům otce
svého. Kt erall vypravuje suma:) Nemyslím, že v 110
(lince smrti poslední zápas můj Burle Lolestnější, než ona
chvíle, Ltlyž mi Bylo opustítí dům otce mého. Neboť
mohu říci nic nepřepínajíc, že se mi tehdy zdálo, jakoby
každý čiv, každá žinxa ve mně pukala . . “
' Ep. ad Helíoď. n. :. Mígne, P. lat. t. za. col. 348.
.. H . h n-H .h “, There,“ &Jcau, Pas. 17- acq
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Sv. Františka Chantalshá

shuteěně,jal:vypra

vuje hreviář, „filium . . . ipsum . . . sua e Jomo esrecliens,
peciihus calcare non (luhitavit,“ lulyž hěželo o to, ahy se
docela a navžciy Bohu v ohěť přinesla.
S poclohnými Jojemnými hojí potkáváme se napořácl
v životech svatých na počátku dráhy jejich. Tah u sva

tého Bernarda, Františka Seraf., Tomáše Aq., Alfonsa
a j. Ve chvílích nejtěžších hývalo jejich poslední odpo
vědí: „Bůh mne volá. Nezhývá mi než poslechnouti.“.
Ti tedy všichni proti hlasu těla a krve, proti „srtlci“
následovali Pána, vecleni rozumem milostí osvíceným.
A nejenom ti, nýhrž všichni, lulož se Opravdu a zcela
služhě Boží odevzdali, musili nejdříve přemoci a zatlačiti
člověka přirozeného, zapříti sehe samy, jah praví Pán:

Chce-li lulo za mnou přijíti, zapři sehe sám. . .

a násleďuj mne."
Je-li řeč o povolání kněžském, tah těžhčm a zároveň
pro časně i věčně štěstí povolaného tolih důležitém, ne
lze ani hýti Jasti jasným. Zvláště když tu máme na
mysli mládež ještě nezvyklou hluhoce a vážně otázhami
' Dilsshron,

Leben cl.heil. Bischofsu. Kirchenlehrers Alfon

sus M. (le Liguori, Regensh. 1887 Bel. ]. p. 27.

" Mat. 16, 34.
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životními se olaírati, mládež nacl to moderními Poměry
ve škole i společnosti tolik matenou, ne-li úmyslně (a
zlomyslně) Llamanou. Bucliž nám tudíž dovoleno, i přes
nebezpečí rozvlačnosti, ještě jeclnou krátce a obrazně
říci, jal: si představujeme správné luštění problému po

volání.
Tedy: ne každý je sclioPen státi se vojínem nebo
dokonce Jůstojnílxem a vůclcem. K takovému výjimeč

nému stavu náleží předevšímzdatnost tělesná, ale
ioclvalla a nálada duševní. To jest PoJmínLazí
lllaclní, Lez níž neLuJe vojáka, tím méně Jůstojnílta.
Tělesný neduživec, duševní zbabělec nebude niluly Oprav
dovým vojínem, a lulyLy ho i (10 generálské uniformy
oblehli.
To druhé pal: jest, aky ten, 11:10ty podmínky státi
se vojínem v soLě má, též měl vůli učiniti ze selae to,
]: čemu 110 Příroda podle těla i Poclle (luše jaksi přetl

určila. Někdy je ta tělesná i duševní Jisposice tal: silní,
že jaksi sama i Povolanému i jeho okolí viditelně a té
měř rukama cLapatelně : (luše vytryslxuje a na LíleJni
leží. Jest jako Pramen čisté vody 2 pod skály vyvěra
jícía prýštící. Jindy se to povolaní tal: zřejměnejeví
ani povolanému ani těm, lulož s ním žijí a se stýkají.
Jest zatajeno za stěnami různých předsudků, vedlejších,
něluly i (losti malicherných

811811Prospěclišřslxých, ne
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zříclha i házně,třehas nepřiznané, přetl ohětmí právě s tím

to povoláním nerozlučně spojenými. Čím těžší je povo
lání, čím větší požadavky hlacle podle těla a zvláště podle
Juše na povolaného, tím častěji vyskytují se případy ta
hové nejasnosti, váhavostí a ovšem i hojů, tu lehčích, tu
úpornějších, o pravé rozhoclnutí. Povolání tahové se po
Johá pramení hluhoho v zemi shrytému, možná i různým
rumovištěm zasypanému. Ale oho pozorné a hledající vi
dí, že pramen tu je, celé vlhké oholí (ahych pořád ohrazně
mluvil), ty samé močály duševní neurovnanosti a neuha
jeností, Johucl se nedostal na povrch, svěJěí o jeho pří
tomnosti.
Že nestačí pouhá vůle nějahému stavu se věnovati, ale
že ]: ní náleží i příprava na ten stav co nejsvěďomitější
v' vv ! rozumlI se samo seL ou.
a tomu stavu prnmerena,
Konečně při vojínovi, jmenovitě pak (1ů s t oj n í ]!o v i,
nestačí, ahy sám se věnoval služhě svého národa ohranné
na oclpověJném místě vůdcovshém. Národ, neho jeho zá

stupcea hlava, musímu vytlatí jeho (lůst ojníchý pa
tent, a tím je teprve otázha jeho životního povolání roz
luštěna nepochyhně, formálně, jemu i mužstvu, které mu
huďe svěřeno, závazně. A zhylo-li mu ještě v (luši něco
váhavě pochyhností,je-li na místě správném, hříchem hy
hylo, hďyhy (lále ještě jí dával místo, hclyhy neohjal s veš
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Lerou 5istotou a1e i s ce1,'m na a šenim
' stav tře1,as těA, ',
ale zase i tolik čestný.
Podobně se má věc s povoláním ke stavu duchovnímu.

I v povolání kněžskémtvoří z íklad ony (lary přiro
zené, kterými Bůh poďle těla i podle tluče vybavil toho,
kterého solaě pro svou služku předurčil. K těm darům při
rozeným přistupuje pal: mil 0 st nadpřirozené (natura
supponit gratiam), jako když zahradník růži plnou ště
puje na růži planou, ale vžcly přece na růži, niluly na
13qu nel) lípu. Tento poklad milostí přirozených i naci
přirozených měli jsme na mysli, lulyž Byla řeč o vrbě a
třešní, o alpské anemonce a o půclě, na níž každé z nici:

prospívá a roste.
Na tom základě, přirozenémi nadpřirozeném, staví pal:
povolaný, Budoucí lměz, (lžic, když se o (l11o Jlšv š státi
se knězem, a lulyž celou duší se snaží od nynějška tomu
odhodlání hodně ž íti . Není tak prosté a snadné ani jeď
no ani druhé. Jsou sice jinoši tal; šťastní, že takořlxa ocl
prvního zaLřesLnutíotázky povolání v jejich Jušíc stav
duchovní jim zazářil, jim se zalíbil plnou jasností, JOLO

nalou krásou, jedinečnou silou. Že nikdy nepochybovali
vážně, Lam náležejí, že v tom odhodlání nikdy ani větších
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potíží nepocítili. Ale tito šťastní Budou, zvláště u nás
a v Jolaě naší, asi vžclyclxy v menšině, neLuJou-li vůbec
výjimkou pořád řidší.J iní jinými a často přerůznými ces
tami Jospívají cíle Bohem jim vytknutěllo, sv. kněžství.
Možná, že ani nevěděli, jal: se octli v semináři. Možná,
že tu dráhu nastoupili za úmysly ne sice Lříšnými a ne
šlecLetnými, ale přece ne duchovními, za úmysly čistě
světskými. Ano, ani ta možnost není vyloučena, že jako
Pavla a Augustina, Llutl a svět je sti-111ve svě tenata -—

třebas v nich nezničil přirozené zaklady c11a
raLternosti, přímosti, poctivosti a vůbec oně
s nally p o vyšším, Lez nichž nelze spolupůsoLiti s Bo
llem a jeho svatou milostí.
Tali, tito všichni, octli se v semináři, napolo slepí,
všelijak potřísnění, kolísající, víkající, ještě malítní a 111G
(iající. Ale když nyní, v zátiší a modlitkě požehnaných
zclí seminář-ských se Blíže poznali, celou (luší přilnuli 1xBo
111.1,
až (10 posleclnícll zšLyLů srclce odvrátili se ocl hříchu,

jeainečnou touhou posvětili se cíli, který zdáli tal: mno
Loslikně jim Lyne. A mollou právě z takových Lýti poz
clěji Opravdové perly kněžského stavu a působení.

Toto všecko je to, co theologové nazývají materia

sufficiens povolíní.Co tvoříobjektivní způs o
Lila st — aptituclo -

sv. kněžství. A to musí Býti od

nejprvnějšíllo počátku života seminamího nejsvěclomitější
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VI

snahou bohoslovce, aky toto všecko, „p rimÝ (smysl

a přirozeně. i nadpřirozenš, Lezúkonností ži

vota i Jostatečny'm naďáním projevovanš
s c 11o p n o s t “ *, zde Bylo ve chvíli, luly Biskup na svě

cence má sklíulati ruce. Ale i lulyž toto všecko opravdu

je zcle,tvoří to jen stránku mat erišlní

v povolání. Při

ohromné zodpovědnosti stavu kněžského a při zvláštnosti
jeho poměru ]: církvi i i: (lušímnesmrtelným je nutno, aby
lt té strance Povolání materiální přistoupilo ještě p o tvr
z e ní fo rm ílní se strany církve. To děje se ve chvíli
svěcení. Teprve jím, svěcením, stává se Lněz Jůstojníkem
církve a vůclcem liclu Božího v Lojích proti nepříteli Ju's'í.

Teprve j ímJefinitivnč a navždy je pro něho
šťastně rozluštěna otázka povolání. Sacerclos
ln aeternum . . .

Velikou útěchu ve chvíli těžké, velikou i sílu mí člo

věll, může-li si opravdu říci: Stojím

tam , Lale mne

chtěl míti Bůh; poslouchaje hlasu Božího,
zvolil jsem toto povolání. A proto Lokoslovec,
Budoucí kněz, v ničem Ly se neměl JůLlaclnčji zLoučeti,
* Dekret svaté Stolice o otázce povolání ze dne 2. července 1912.
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o ničem hlouběji přemýšleti, za nic vroucnějí Boka pro
siti, než aLy poznal své pravé povolání. A může-lí si říci
s mravní jistotou (jistoty fysiclxě tu není, jako jí není
o vyvolení vůbec), že skutečně je od Bolma povolán lnu
stavu duchovnímu, pal: ať si nevšímá prvních oLtíží a
Bojů, nýbrž ať Aká jen tolmo,aby hned od počátku s po
voláním co nejvěrněji působil. Počáteční oLtíže, je-lí
povolání od Boha, zmizí časem samy, jako zmizí ranní
muly, čím vý's'estoupá slunce na obzoru. Justorum au
tem semíta quasi lux splentlens, proceJit et crescit usque
&&perfectam diem..

Povolání Lu kněžství je zároveň povoláním 11vyšší
c t n o s t i.

„Bolxoslovecu, „seminarista“ je počátek povolání 
kněz dokonalý, ctnostný, možná-li svatý, je povolání
konec a cíl. Duel: povrchní a chabý hledá příjemný

a snadný počátek. Duck hloubějipronikající,všed
ními věcmi pollrclající a po vyěěíc věceclx energicky se

pnoucí patří ]: cílům vznešeným. Jejich Bohatá krása
září mu v temnotách clxuclé přítomností; jejich mírná
* Prov. 4, 18.
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teplota zakřívš 110v chladu prvních počátků; jejich čistí
láska živí a sílí ho v olaěteck dlouhé klopotně cesty za
nimi. Jen tak, jen tukostí, vytrvalostí a nadšením, osví
cenými i živenými velikými cíli vykoníme věci vpravdě
veliké v každém stavu, ale především ve stavu kněžském.
Mat kažclý stav v sobě částku toko svatého okně, který
Prometheus snesl s neLe, ale žádný jiný Lo nemá měrou
tak hojnou i plnou jako stav kněžský.

Čím jest život kněze, jenž dospěl na výši dokonalostí
ve stavu svém? Jest, aLycll užil obrazu církví přijatého,

velkolepým

clámem,je110žkažclýpilířkneki se pne,

jenž prostou krásou svou i nevěrce uchvacuje; v něm ne
ozývá se pustéko slova, nýbrž slyšeti v něm jen chválu
Boka nesmrtelněko, modlitby Panu posvěcené, někdy
i vzlykot srdce znavenélmo, pokořeněko, ale srdce zaro
veň v Boku zakotveného . . .
Těžká a nákladní i (nauka to práce stavěti &6 m. Oč
snaze i laciněji Ly se Byla v krátkém čase (lala vystavěti

ckyška

Jřevěnš. Ale stojí-lí clóm,slouží tisícům, zasa

kuje vlivem svým clo pokolení . . .
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Život kněze svatého jest sen reka, jenž velkolepé
i(lei posvětil nejdražší naclěje svého života, jenž za ty
iJee hojoval, trpěl, se modlil ne rok, ale po všecka léta
žití svého . . .

Těžký je hoj, ale i sladké vítězství a sladké jest vě
clomí: já hojoval a vítězil, jí ohětoval a snášel pro věc
svatou, pro statky vyšší. Nezávidí pravý rek pohoalí a
ztrnulosti zhahělcí, nýhrž lituje ho, že nepoznal snažení
vyššího, radostí čistějších.

Letem orla k výšínšm neheským jest život kněze
dokonalého, letem z porohy pozemské k volnosti synů
Božích, letem z puchu a prachu pozemského ]! čistým
výšínšm neheským, letem z temnoty ku světlu, z chladu
pozemského k teplotě slunce věčného, letem ze země hří
chem stižené ku hlažeností neheské.
Oko orla jest ohmezeno, moc jeho křídel schromena,
(lokaci cllí na zemi; ale jakmile prvními oclhocllanými
rozmachy počáteční překážky přemohl, („ jak šíří se tu

ohzor jeho, jak nové a nové ohrazy pozdravují ho
z díli, jak mocně se mu Jmou prsa, jak naašeně jiskří
se mu zrak!
Tak hy'vají i první kroky na dráze duchovního života
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strastně, mcllé,často i odstrašující. Třeba jen vytrvati,
třeba opravdu se s n a ž i t i, třeba zachovati si (luči e n e r

giclxou, svěclomitou, třebaneztlolněpokračovati
a za málo let jiným Budeme se clívati okem na svůj stav
i na všecko to „štěstí“ jiných, jež nám clříve připadalo

tall zíviclěnílioďným!

Čím jest život kněze JoLonaléLo?Jest Plotem a ohra
Jou duším nevinným; jest řekřílxemdo nebe Juším Pacl
lým; jest povzlauzením věřících; jest oLrasou církve,

chloubou věrných, radostí andělů.
Jeho n e v i n n o s t naučila Lo Lýti andělem strážným
duším, Bílým ěatem čistoty ještě přioďěným. Jeho Lor
liv o s t vložila mu na jazyk slova plná vroucnosti a lásky.

Jeho lisi: a It 1)ližnímu cluoclípo chýších chuainy a
Lídy, jako anděl všude těěíc a posilňujíc. Jeho víra a
o Lětav 0 st stojí u lůžka umírajícícli, dodává zmužilosti
jiným ve chvíli nejrozkodnější . . . To jest život kněze
věrného.
Kolik nevinných duší zvedá čisté ruce 11neLi, na všech
mí poclíl; vždyť on jim ten poklad nevinnosti zachoval.
Kolik srxlcí na osadě plane vroucí lískou ]: Bohu, při
všech i on jest zúčastněn; vžclyť on je učil slovem i pří
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kladem milovati Boka. Kolik rodičů vychovává světlo
mitě Jítlny své, on s nimi je nejprvněj's'ím vychovatelem.
A kolik šťastných (lítelx Jělnuje Ballu za milost (loln'ýclx
rodičů, i on má účast na tom dílnu; neboť působil na ro
diče a Lyl jim sám otcem.
i je to všecko jen výronem horečně rozechvění: fan
tasie? Pal: náleží clo ří's'efantasie i všecko, co se praví
o Lríse ctnosti, o vlivu živého slova, o moci dobrého

příkladu, o Jolarocliní výchovy. Pal: jsou holým vý-w
myslem i ty nejsvětější svazky, jež Lclý vazaly člověka
Lu člověku, přítele [: příteli, “chráněného 11zachránci,
dítko 1xotci, Bratra L Lratru . . . Více než může Býti přítel

příteli, Bratr laratru, ano otec Jítliu, Lýva' kněz věrný clu
ším mnohým. Více než tito v's'iclmiprokazuje Lněz (lo
Lonalý stům a stům clučí služeL pro čas i věčnost nejroz
Loclnčjšícli, ve chvílích svrchovanč důležitých.

Usměje se nělulo poliuuivě, že mluvíme o kněžích
dokonalých, ani přece tak říďcí jsou a jen výjimkou.
Nejsou tal: řítlcí, jala Ly se zdálo podle tvrzení světšliů.
Ale třeba je uměti nalézti. Na trzích a v tančírnšck světa
ovšem Lys je marně hledal . . .
Ostatně i Lýť se nepodařilo včem dosíci cíle nejvyš
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čílao, jest již v opravdovém snažení

po velikém cíli

opravdovívelikost, krasa, zásluha.

Jako stín jsouclnovénaši: N el) o stín po míj ející,
jest čas níš! Radost i žal, cloufíní i malomyslnění,
snažení i klesání, : nichžto život níš je utLšn, to věecllo

jest jako pára: Neko co jest život níš? Pára jest,

která se maličko ukazuje a potom'zmizí.**
Ano i ty věci veliké, jež dovedou Lýlmti duší lidskou:
práce, působnost, vliv na svět a dobu, což jsou samy
o sobě? Ozvěna neznámého cLoJce, olamzvtisknutý ve
vlně pohyblivé, rána do vzduchu vystřelená: J also p 0

sel mimo Běžící a jako loď, kteráž přechází.. .

vodou..., jako pták, kterýž letí skrze po
větří, jehož cesty nižíclnélio znamení se ne

nalézá....

Pomysleme si život a všecko, což sám sebou podívá,
a ocltrkněme 110 od věčnosti:

což kratšího nad jeho trvání?
. Sep. 2, 5.
" Jac. 4, 15.

." Sup.5, 9 s.
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což Lezcennějšílxo nad jeho dary?
což Lezáčelnějšího natl jeho snažení?

Kdo je větší Blázen, egoísta „nadčlovělncl, znající jen
seLe, svou rozkoš, či idealista, posvěcující sebe za oběť
cílů vyšších? Vzlětati orlem ]: neLí nebo sytití se u Lo

ryta žaludy: rozdíl těch dvou stavů jest jen Pro Juclla
myslícílxo. Vepři Jostačí jeho „radost“ a nezáviclí orlu
orlí radosti.

Není-li věčnosti, není-li vyššího, ano nejvyššího na
zírání na svět, pal: není objektivní pravcly, není objel:
tivníLo štěstí, není objektivního JoLra. Pal: íJealista
Lorující pro Johto a krásu má svou raclost, a mate
rialísta válející se v loužícl: života má též sv ou raclost.
Krátká jest ta i ona radost, a Lláznem jest i(lealísta i ma
terialista. Kdo je větším? Kdo menším? Nemáme na to

měřítka.Každý jest svým vlastním

Lláznem, i je

mu volno sobě samému se smáti,nel>o nacl sebou samy'm
PlaLatí.

Tal: tecly nejvyšší pojmy životní, štěstí ; působení,
ano život sám měřímea vážíme váhou věčnosti. Tal: vše
obecně, tal; stálé, tall nezbytně jest vážení touto váhou,
že se nám stalo až Lezďččným, až mímovolným, jako at
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mosféra, kterou jsme vůLol oLL10peni,Lterou (lýcliíme,
neviclouce jí, La ani nemyslíce na ni. Atmosférou všeho,
co na světě zveme krásným, vznešeným, dobrým, šťast
ným, je vččnost.
*

*

Nemůžeme, nesmíme, nechceme se vyzouti z požehna
nělio vlivu věčnosti. Nemůžeme, nesmíme, nechceme 0:1

trlinouti života svélio vezdejšíiio oci života posmrtného,
nýbrž považujeme život vezdejší za Lratičlxýmhatrný po
čátek života Luďaucíko, „onolioll.
Poclolníme se cestujícímu po clráze. Lístek jízclní nam
doručen, aniž se nás tšzali. I proti vůli naší posadili nás
(10 vlaku. Jen jeclno (lano nám na vůli -—volba zavaza

(lel.Jen jednou tu volbu vykoníme a to ve
chvíli, když zvolíme si stav. Co si v té chvíli vybereme,
s tím pocestujeme. Kam? Neznámo. Co zrakům našim
se naskýtá, tý křižující se koleje nádražní, to je počátek;
cíl zahaluje našim očím Jílka neznámá.

Nacle vši pochybnost je postaveno, že vlak života

našehozastavípřed- soutln ou stolicí Boha nej
výš svatého .
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O čem se tam rozhodne? O našem věčném Llaku

nel) o našem věčném zavržení.

Tolik, ale jen tolik

víme jistě. Všecko ostatní oLestřeno tmou niluly nikým
neproniknutou.
Bucle soucl níš mírný nebo přísný? Nevíme. Bude
soudce na nás žádati málo nebo mnoho? Nevíme. Při
pustí naše omluvy nebo je zamítne? Nevíme. Bucle se
Jívati na život níš okem naším nebo olxem svým? Ne
víme. ó, toko hrozného „nevíme“, luly o tolik laěžíl
Co víme o hrozných tresteck parných andělů, o přesmut
ných následcích prvotního hříchu, ukazuje spíše na

strašná mysteria spravedlnosti Boží! A sam
Kristův kříž, poslední to a jediné útočiště naší natlěje,

jestjako hrozným znamením výstražným. Ještě
po tom, Iulyž kříž ten už Lyl vztyčen, káže Apoštol
,
„s Lazní
a třesením konat: . spásu svou. ((*

*

:;

*

To jestto strašné mysterium Lrolau, věčnosti.
Již pollané se přecl ním třásli. Hrozný HanniLal, vra
ceje se (lo Afriky, neměl odvahy projíti okolo mohyly.
Křesťanští hrdinové však mysteriu tomu posvčtíli své ži
' Philipp. :, 12.
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voty. Myšlenka na souclza hrohem naplnila pouště ha
jícníhy, kláštery Johyvateli nehe.

V tomto znamení cestujemetímto životem. Ne
hylo hy slušné a mouclré, hychom i v tom znamení o

patřili se zavazadly?

Bez těžhých zavazadelpo

volání (a tu jmenovitě povolaní kněžského) hy se snazi
cestovalo pohoJlněji, veseleji, příjemněji.Ale což, jes t

liže právě v těch zavazadlech ohsaženo jest
vše, čím hrozné tajemství zahrohní můžejeď
nou hýti ve prospěch náš rozluštěno?
*

*
x.

Těžké jest odříkání. A může holestně na Juši doleh
nouti myšlenka: Ničeho jsi životem neužil, jen severní
krajiny života jsi poznal. A přece po letech odříkání,
lulo zkusil, dozná, že hy za všechy ty ohětované radosti
nedal jeclné myšlenhy, nedal jediného potěšujícího vě
domí: Všecko jsi opustil, ničeho jsi neopomennl, ahys
jednou klidně mohl předstoupiti před tvář Souclce spra
vedlivého .

Kclyž slunce ustoupilo za hory a hluk Jne pominul,
vychází tiché, hleda, tajuplné luna. Zšclné jiné světlo
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nedovede tak proniknouti i nejtajnější záhyby srdce orl
Laliti i nejsltrytější skutky minulého Jne, jako třesavé,
nejisté světlo luny. Žštlný souclce nesouclí Jůrazněji,
pronikavčji a nestranněji natl člověkem a jeho malými
i velikými snahami, než Opět hledí a mlčící tvář luny.
Luna jest nejkrásnějšípřítelkyní duší čistých, zanícených,
a zároveň i nejstrašnější tryznitelltou duší zbloudilých,
poslan—něných, završených.

Ticka, svatí myšlenka Lleclětajuplné věčnosti! Čím
více kloní se život L západu, čím více umírá vřava faleš
ného světa iumnuí LluL l'ioroucícl: vášní: tím více vystu
puje na obzoru Juše tvá tšzavzí, Lloukavš, všecko proni
kající tvář. Káo obstojí, lulo Ly se nezachěl přecičistým
světlem tvým? Kilo, zLoumaje ve tvýcll paprscích strom
života svého, nenalezne mnohou ratolest zakrnělou, mno

Lou větev poclřezanou, plod mnohý červivý, nechutný,
vyschlý? Kdo Ly neměl, proniknut tvým světlem, lito
vati, pokořovati se, Lití se? Jen když jedna útěcha není
vzata srxlcizkroušenému: Strom,třel>as všelijak LíJný,

stojí přece v zahradě Boží, žije přece živo
t e m B o ž í m.

Ty svatí, ticlň myšlenka tajuplné věčnosti, laut! mi
přece pozdravena!

Je tomu asi 10 let, co jsem jel po dráze hrésným (ulo
lím Emže se stařičhým lékařem juhilérem. Za důvěrného
hovoru odhalil mi nejeclen strastiplný list své pohnuté
; hohaté minulosti. Na konci však, zamyslív se maličko,
JoJal s mlaclíchým skoro zápalem: „Velehný pane, Indy
hych měl dnes začíti jaho přeci 50 lety, a hclyhy větla
lékařské hyla skleněným vrchem a mně nezhývalo leč
Jodršpati se temene toho vrchu, ahych zasloužil hýti
lékařem, nic hych se nerozpakoval o to se pohusitifc
Tah musíme smýšleti o povolání svém, tal: draze mu
síme si ho véžiti. Pryč ale se vším souchotinéřstvím, hanha
vší vypočítavé schoulostivělostí, hletha vší nacluté vypí

navosti!Z vůle Boží jsme je volili, pro věčnost
jsme se mu oddali, a jest samo v sohě tak hris
né to kněžské povolání.

Zasaďme jen s radostnou,

důvěrnou příčínlivostí hluhoho pluh clo té svaté, krví
Kristovou zůraněné půcly, a uvidíme, jahé květy, jahé
plocly neheshé hrésy, rajské vůně na ní porostou.

QUI DILIGITIS DOMINUM,
ODITE MALUMI
(Zam)

Jest slovo, jehož pouhá vzpomínka vyluzuje světáhovi
rozpustilý smích aneho nejvýš pohrcllivý úškleheh, a Při
jehož jméně velící svatí Boží prolévalí hořhé slzy, ano
při jehož pouhé myšlence někteří z nich jaho osihy se
třásli, neh i do mclloh Paclalí.

Jest cosi, co svět tah říkajíc jaho voclu pije, čeho ani
nasytiti se nemůže -— a Přece miliony (luší nejvznešeněj
ších umíraly nejstrašnějšímí způsohy smrti mučednické,

ahy se tomu vyhnuly, a jiné a jiné miliony Juší nele
VVV
haly se a nelehají dosud ohětí nejtezsích, nešetří mocl
liteh, clenně v hrdinný vydávají se zápas nejen se srclcem,
ale často i s okolím svým, ahy se toho uchránily.
Jest hranice,hranice nepřekročitelná meziclvěmaohrom
nými,sohě protivnými táhory. Na jedné straně té hranice
miláčci Boží, na druhé Boží nepřátelé. Na jedné straně
synové milosti, na druhé synové hněvu. Tu (líthy po
žehnání, tam Jíthy Prohletí. Tu nehe, tam peklo . . .
Které jest to slovo? Jah zove se ta věc? Co značí

ona hrozná hranice? — Smrteln'ý hřích.
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011010 nás jásavý, hvetoucí, zářivý, vítězný hřích.
V Juli naší, za každým záhýhem srdce, za hažclou vzpo
mínkou, za každou žhavou touhou číhá hřích . . . Tisí
cerýmí způsohý práva, mladosti, člověčenstva, mouclrosti,
zdraví, pokroku, prospěchu, štěstí . . . nahízí, vtírá se nám
hřích . . .

A přece staví nás naše povolání, naše čest, naše pravé
a jediné štěstí na cesty, které nejsou a nikdy hýti nesmějí
cestami hříchu . . .

Kdo tu není zmaten a spleten, ten nesmí se spokojiti
pohledem povrchním.
Kdo v té houři nemá utonouti, toho 103 hlouhěji musí
se ponořití Jo vln života.

Není příjemno,hlásti základy:

vyhazovati staré

rumovíš'tě, odvážeti dlouholeté hahno, vrtati se v zemi,
svážetí a hlásti clo země Lamený. Ale ač jest málo váhna
práce ta, jest přece nanejvýš (lůležita. Dům hez základů,
(lům na rumoviěti, na hahně, jest clům na oko, dům přes
léto . . . Při prvním nárazu větrů a houří shroutí se ipo
chová ve svých troskách hláhovce, kteří v něm hledali
útočíětě.

Není milo, ano jest velmi nepříjemno sestupovati (10
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temných šachet a homor (luše. Hrahati se (llouholetý
mí ssutinami zaneďhaných povinností, uhéjené vášně, po
rouchané ctnosti, zmařenémilosti; vyníšetí na světlo
přiznání tajní zrazení práva, přímostía poctív0sti, slu-y
tš zneuctění lidské důstojnosti, jež hychom nejraději po
chovali Jo věčné noci věčného zapomenutí; hlésti do
duše těžhé a jaho věčnost nehyhné hameny úmyslů čís
tých, odříhavých . . .
A přece, kde ten základ nehyl položen, tam všecha
ostatní stavha duševní clčjese na hahně, na rumovíshu a
může se zřítití při prvním zíchvěvu ať vnitřních náruži
vostí, ať vnějších nehezpečí.

Poshvrnílí jsme (luši svou těžkými hříchy?
Stali jsme se otrohy hříšných návyků?
Máme pevný úmysl zpřetrhatí všechy nečisté
svazky?
Všechy, (lo posledního, které nás ať z mínu
losti ať v přítomnu víží ]: hříchu?
Neuěinili jsme tajné,hezectné smlouvy s hří
chem: „Nyní, po čas hohosloví, po čas oclvíslostí . . .
mi (léš pokoj; ale pal: se zase vesele shlecléme? . . .“

5:

Jest naše ctnost upřímná, opravdoví, či jen
zdánlivé, pohrytechš, kdežto na dně Juše naší nezhrocena
hují líska h hříchu?

Stojíme pevně jako ta skála na stanovisku Bo
ha hlnoucíhohříchu neho na stanovisku frívolního světa
lašhujícího , hříchem?

Jest (losti silná naše duše, ahy nenáviděla hří

chu, ahy nenávist hříchu stala se tónem jejím
základním? . . .

Jen přes tyto otázky, Přes každou z nich
Jojcleme hu šťastnému požehnanému kněžství . . .
Jen v srdci opravdu čistém zashvěje se v plné kráse
ideál života kněžského. Jen duše prostá posledních pout
hříchu povznese se (lo vyšších sfér kněžské ctnosti . . .

Jen ve světle svaté víry,
jen hluhším Patřením na život,
jen zralejším uvažováním o vlastním srdci (lo
spěješ úmyslů právě svrchu uvecleny'ch.

Snad hy hylo prací záslužnou v naší zchoulostivělé,
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pantheisticky egoisticlné, Lezzšsaclní době, postaviti se

v základní otázce hříchu na stanovisko našeho poměru

]: osoLnímu Boku:
]: Boku tvůrci,
l: Boku zákonodárci,
lt Bohu našemu Jokroďinci.

Ale ty pravdy, jakkoliv nejvýš důležité, nepOpiratelnč,
svaté, neclosti úchvatnou řečí mluví L srclcím naší mla

deže, vychovaně. na otravném ovzduší nšLožensLě chlaď
nosti a lhostejnosti.
Jsou však pomníky hříchu, jimž nemůže se vyknouti
tluče lidská, které vysoko ční : Bakylona liclslxýclzxní
ruživostí, Lromem mluví Jo lžiVÝCLhlasů světa. —

Jeden postaven jest v pekle,
druhý v rš 5i,

třetí na Kalvarii.

Třeba hlouběji rozebírati mysteriumpadlých andě
lů? UJíváme jen nejkrajnějří obrysy tě strašně propasti.
Anděl .— ďábel.
Miláček Boží -— nepřítel Boží.
Syn světla, cti a štěstí -— syn temnosti, Lanky, ne
konečné Lídy.
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Ohyvatel nehe -

prohlatec pekla.

Kdo Jovecle vystihnouti, co za těmi pojmy ohsaženo
jest hrozného neštěstí, clrtícího trestu, všestranného zla?
A všechoto stihlo milač hy Boží pro jediný hřích . . .

A všecko to ustanovil za trest hříchumilující,

nej

výš spravedlivý Bůh . . .
Tisícerými hlasy omlouva, vynáší svět, naše vlastní za
slepené erce hřích. Ale Bůh postavil ten hrozný pomník
uprostřed života a jeho lákadel. Možná tu s hříchem
lašhovati? Možná jej pokládati za věc nepatrnou? Tu
zhývš jen (lvojí věc: huď zapříti Boha a říci: „Nev ě
řím,“ aneho híti se v prsa a volati: „B ože, huď mi

lostiv mně hříšnémulu

Pšcl prarodičů

v ráji. Hrozně jeho následkypro

všechy ze ženy zrozené . . . Komu neznám ten článek

víry?
Či jest to h a c 11o r h a? Jen pouhá strašná hachorha
o potocích hítly, hladu, všlhy, moru, hluclu, zpustlosti,
které po tisíciletí prýští ode stromu poznání a rozlévají
se po místech všech, kamkoli vln-očínešťastnánoha liďshí,
rozlévají sepro hřích u onoho stromuspáchaný ?Bšchorha
o milionech roh co roh v hrozných mukách, nemocech
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a híclšch se svíjejících a umírajících, hřečících a zoufa

jících, hloudících a klesajících - pro hřích prvních ro
cličů v ráji?
I zde vracíme se ]: myšlence již pronesené: věčně po
chopitelnějčím zůstane, ahý člověh zpřetrhal všecko, čím

rozum a erce ho víže ]; víře Kristově, než aby věře

popřel hrozné tajemství hříchu.

A ještětřetípomník. Na Kalvaríi vztyčen kříž,
na něm pah umírávmuhšch hrozných Svatý všech sva
tých - za hříchy lidské. Kclo smaže stopy křížev živo

tech národů?A (10th poslední kříž hutle vzty
čen na zemi, (lotucl huJe nikdy neumlhajícím,
všucle a všecko přehlušujícím protestem proti

lehhomýslnému povížování hříchu.

Tah jeví se duši věřícíhřích jaho strašní propast, je
jíhož Ana nelze Johléclnouti, z níž ozývá se hřmění hroz
ných hněvů Božích, kvílení parných anclělů,skřípot zuhů
zatracenců . . . (lo níž patlají růžově hrůpěje ]uve Kristo
vý . . . A tomu hříchu chtěli hychom svěříti tluče své?
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Do té prapastí chtěli Lychom se vrhnouti s Lezpříklaďnou
leLLomyslností, Lojíce se šílenou nadějí, ačkoli miliony
tam nalezly děsnou zákuLu, že na nás padne přece ně
která z těch spásonosnýcll Lrůpějí Lrve Kristovy, my že
přece nezahyneme? . . .
Kdybychom nic jiného nevěděli o Lřícllu smrtelném,
již to Ly stačilo, aby nás naplnilo hrůzou a zděšením.

Ale oLraťmese již na vlastní, přirozeně

pole Lří

chu. Pozorujme 110,ne jak se jeví oku vášní zpitčmu,
ale Juši klidně i střízlivě uvažující. Dívejme se naň, ne
jal: se nám představuje v pestrém oclěvu, jímž otlěla 110
vlastní naše zkažená fantasie, nýbrž jalxy'm skutečně jest,
v ohyzdné své nahotě.
Že hřích připoutal ]: vítěznému vozu svému nadání,

Lrúsu, umění, štěstí, polu-01x, osvětu? Proč ne
hned raději i slunečnou září a úrodnost polí? Proč ne též
Lystrost očí a (lat mluvy? Vzrůst spojený s mla'clím? a
úsměv hrající na rtecl: dětských?
Či nejsou luúsa, nadání, majetek a podmíněně jimi
Aary ostatní, jako štěstí, pokrok, osvěta, statky sice růz
né od polní úrocly, od daru zraku, sluchu a pod., ale
přecejenom statky příro zenč, jako tyto ? A že je vídáme
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častějive společnosti hříchu než v okolí ctnosti,
co z toho následuje? Přecejen to, že člověk po pádu

Aďamově spíše snese oclříhání, hoj, útish, nežli
štěstí, (lostateh, veselí; že jaho hohatství, tal: i krása
italent, dosáhly-li jistého vyššího stupně, stávají se

člověhu stálou hlízhou příležitostí he hříchu,
v níž jen nejmenší část (luší zvláště silných ví
tězí. . . Sacra auri fames. Jen zlata? ne i věcly? ne
také cti? ne těž moci a vlády? . . .
Ohyčejný člověk, třehas hyl vždy přecitím hodným,
nehuJe-li se zvláště střežiti, stane se opilcem, postaví-li

se Jo jeho hytu suti nihcly nevyčerpatelný nejlepšího
vína [! lihovolnému užívání . . . Člověk milionář, nemá

li srdce zvláště šlechetně, propaclne chhtivosti po pe
nězích, pýše, rozmařilosti, necitelnosti, tvrdosti nad hí
Jou hratra . . . Člověk-talent vyšinuje se mimořáclným
svým nadáním ne ze záhonů hožshých ani lidských, které
i pro něho stejnou mají platnost, ale ze sanhce, z trestů,
které v tomto životě na přestupování jich jsou uloženy,
a které u člověka ohyčcjněho jsou přítěží proti pádu
(lo hříchu. Svým talentem stojí nad tresty liďshými, ne
že hy jich nehyl zasloužil, ale že není nihoho, Lelo hy
ho usvědčil, na odpor se mu postavil, diktoval mu trest

- jest hez přítěže. Nemá-li jí sámv sohě(což hývá
výj i mh o u), pal: se (lá tím snaciněji strhnouti na cesty
58

Bludné, protože lule je mocný talent Lývají i víěně
mocné, a protože Leztrestné jim Lovění láká L novým
přestup kům .

Postavení jsme v životě my sami a postaveno jest
všecko, co životem mime nejdražší o, cit, rozum, talent,
láska . . . mezi (lva póly: autority Bohem ustanovené

a libovůle Bohu nepřátelské.T 0 co nese úroky, co
prospívá, co pokračuje, jsou právě o n y (1a rý, ja ]: si

je každý přinesl na svět. Autorita i nevízanost
jsou pouze c e sty . Každá z těch cest má své netlo
statlxý, jakož nic není dokonalého pod sluncem. Ce sta
aut or i ty B o ží může Lýti zneužita jejími vykonava
telí, lidmi, malíchernýmí, oLmezenými, soLecLými lidmi
]: cílům stejně malickerným, oLmezeným, soLecLým.
C es ta n e v a z a n o s ti Jáva sice člověku plnou svobodu,
svobodu člověka po Lřícl'xuv ráji, ale i zrazuje 110 ne

nasýtnč Lestii, víšn i.
První cesta přeďpolxláclšsekezapíršní, ]: druhé se po
vaha lidska, ]: hříchu naklonění, nese sama. A čím v ět

ší je talent,

tím více sekezapíršní ona cesta první vý

žacluje. Proto na cestě clrulaé ocl věků větší

část lidstva

se ulaírala,a snad i naclan čiší. Zdali i člecLetněj

ší a velkomyslnějěí? „Neko čiroluí Brána a
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prostrannš cesta jest, kteráž vecleLzahynutí,
a mnoho jest těch, Lteříž vclašzejí skrze ni.
Jak těsná Lršna a úzká cesta jest, kteráž ve
Je 1: životu, a málo jest těch, kteříž jí na

lézajír“
Proto je na cestě druhé i více (oLjeLtivnícL) statků

lidských nakromaďěno, ne pro hřích,ani pro 110
vění Lezuzďnosti,ale že tam Bylo více pracovníků,
a snad i většina pracovníků nadaných. Ale na cestě Aru
116nalezneš i více (subjektivních) propastí, ])ěcl,sví
zelů, časných i věčných.
Než i když tak se věc má, přísluší člověku právo vý

trllnouti se autaritě Boha, Tvůrcesvého?Jest
méně trestukoďným,

Lclodívá se svéstivyšlapanou,

pohodlnou cestou hříchu? A Lam Ly 1)le člověčenstvo
clospělo ve snaze po pokroku a štěstí, kdyby větší n o u

a od věků Lýlo se zcela postavilo do služeb
B 0MJ:?
Nejsou to statky světa samy, umění, osvěta, polu-015,
proti kterým žeLršme, nýLrž cesta, Lterou jich cloLýto,

cena , za kterou jich získáno.
Slepec nemůže Lřešiti nečistým pohleclem. Proto přece
je Jar zraku lepším než slepota. Kdo 110má, nechť 110
Mat. 7, 13 ad.

ea

použije 11prospěchu co nejširšímu, ale nechť se varuje ho
z n c u ží ti .

*

*

Podíváme tutéž myšlenku v rouchu jiném.
Co nás na světě vlastně uchvacuje svojí krásou, vel
kolepostí, cenou i trvalostí? Otevřme annély věhů (láv
no minulých, navštivme umělecké shírhy, sledujme ži
voty velkých mužů, ponořme se do učených Jěl hluho
hých hadatelů . . . Co shledšme? Že všichni ti, jichžto
jména a shuthy nás až 1: zemi tishnou, že všichni ti, ať již

se jmenovali Aristoteles, Augustin, Řehoř Veliký neho
Luther, Kant, Napoleon, měli Jo sehe (1v oj í stranku.
Jednou hyli velhomyslní, práce milovní, ohětaví,
zdrženliví, věrní . . . zhrátha Johří. A že vykonali
věci velholepé, že se stali Johroclinci lidstva, majáky na
dráze pokroku a hlahohytu, hylo jediné tím, že se této

první stránce, Johré strance duše své oddali.
Druhou stra'nhou hyli náchylní ]: pýše, nemravnosti,
zishuchtivosti, panovačnosti . . . hyli slovem nakloněni
he hříchu, LCzlému. A jestliže někteří z nich pro ne
zdolné níruživosti uprostřeJ velkolepého tvoření zahr
něli neho híclně poJlehli; jestliže při některých jejich
chyhy jaho morové rána stíhaly jejich požehnané shut
Ly; jestliže dny života těch i oněch hyly přes ohromné
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jejich poďnihy hanhou potřísněný, neštěstím až do duše
ohloclany, clo hléta a špíny podeptény: pal: se to sta

lo jen proto, že nedovedli potlačiti, ohětmi
a hojem přemoci tuto nízhou stránku v sohě
samých..
Jest tal: jenom u mužů minulosti?

. . . Jen u mu

žů velkých . . . Jen u jiných? . . .
*

*
s;.

Co nedá se rozvinouti v plné kráse a hu plné plat
nosti (larům ať ducha, ať srclce, které vložil Bůh clo tlu

še naší? Není to ta neh ona nízhš vášeň, hřích?
Co nás při nejdražších vzpomínkách života našeho
někdy mimovolně ohrane ošhlivostí, hanhou, lítostí?
Není to skrytý červ hříchu?
Čím to, že tah mnohá hršsné naděje naší Juše leží
v prachu pošlapšna? Že zchromeni, zlomeni, s hšzní po
hlížíme (10dnů hucloucích? Není to opět hřích?
Co život nám uclělilkrásného, velkolepého, Jrahého,
jasného, toho všeho jsme mohli užíti čistěji, plněji, čer
stvěji, radostněji, hliďněji, hojněji, dokonaleji . . . Kaly
hychom se hyli dovedli vystříhati hříchu . . .
*
Ga

*

*

Každá stršnha clějinje zrosena slzami a potřísněna krví.
Z každé stránky těch dějů ozývají se zoufalé výkřiky ať

jeďnotlivcův, aťcelých národů,ponížených, znísilněných,
ujařmených, oloupených o stathy nejdražší. V pozadí
velikých a oslňujících shuthů volá h Bohu o pomstu zne
uctění nevinnost, řinčí ohovy na ruce hratrshé chované,
nářek vede zapřené a zrazenš lidskost. Hle, ty příšery
zrady, podlosti, necitelnosti, neštěstí, nespravedlivosti,
nenasytnosti . . . které jako černé stíny lepí se na paty
největším často shuthům lidským, o n y t v o ří p rá v é &č

j iny hříchu . Ony jsoupravý triumf hříchu. Co
my krásného o hříchu se Jomnívémejest jen sprostý pocl

vocl,jestvlastně (lat Boha nejvýš throtivéhoi
a náleží člověku, ohratlenému spojenci hří
c h u; jest hořist, hterou hřích vyrval svému společníhovi,
ahy jím ozclohil sehe . . .

Není to tvrdý Bůh, není to tyran nepře
jící lidskému štěstí, lidskému pohrohu, jenž
ustanovil: „Nezahiješ, nesesmilníš, nepo

hradeš...u

*
::-

U 1)ohoslovce

at

, kněze, stupňuje se příěemosthří

chu možné-li do nekonečna.
Rozvaž každý Lliclněi nepřeclpojatě, co značí hýti
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LnězemažítivtěžLěmLřícLu.To je žíti
životem felonie,
životem Lomeďianta.
životem neustálého vnitřního rozporu.
*.':

*.':

:.;

Nedávno přinesly noviny zprávu o smrti (]u s t o i n í 
1!a , který přisálinuv císaři Maxmilianovi mexickčmu
věrnost, později přestoupil na stranu jeho úhlavního ne
přítele. Uvěří nělsclo, že život tOllOtOLídnílxa po spácha
né zraclěkýl opravclu šťastným, váženým, čestným?
Světějšími přísaLami než Jůstojník svému vládci vš
zán jest kněz svému Boku. A ty přísahy nedají se o (1-

Jis p u t o vati , aniž nohama jsouce šlapáný umíra j í ,

nýbržs Llasitými výčitLa mi i každé chvíle po
zvetlají zhanoLenou tvář v duši kněze neLanÉLo. Či Jo
mnívšč se s nemyslícím Javein, že již jest o p ra vcl o v ým,
c e lý m št ě s t ím , msi-li se člověk čím přioJíti, čeho se

najísti, třeba srclce umíralo vnitřním kolem ,

tajnou LanLou?

*

za

:.:

Komeďianta na provaze, v areně snad politujeme; ale
vážnosti sotva i: němu pocítíme. A1 e 1:o m e (1i a n t a v e
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sv a t y ni P á n ě , člověka, jenž na venek pro Boka Lai-lí,
sám pal! 110v srdci nejluozněji uráží; jenž ]uíže ctnost a
píše neřest; jenž se oJívš roucLem Bílým nevinnosti, ana
:luše jeho potoPena jest do noci liřícliu, člověka vedou
CíLOstrašný čacln-s nejsvětějšími tatlxy (luší - hlo ním

vylíčí celou jeho Lananost, veškeré opovržení?

To Ly mělo Býti ideálem našeho mlíclí? To

cílem našich olaětí a prací? To nadějí naší

Luďoucnosti?

Hory v Llitlu — cln—azvelikolepélio, vyššího
míru Božího. Hory v Louži — lulo vypíše strašné
záchvaty, ničím nezdržovanou moc jejich zápasů.

Hory v klidu -—obraz Lněze nevinného.
Hory v Louži — podoba kněze Lžíšného.
Co život podívá vysokého, mocného, věkového, ma
jícílio podíl v síle i vytrvalosti věčnosti, to všecko se
stéluí v duši kněze. Běda, poštve-li ty velmoci stavu

svého v Boji Zakyne v něm, zmizí v něm *

.

-

*

Na mnoliou věc třeba v životě lidském Býti Připra
ven, na mnokou možnost, i nejtrpčí, přichystín. Chu
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ticha, nemoc, zničená čest, ztracené přátelství, POJrYtÝ
život . . . to všecko jsou možnosti, ano snacl i pravdě

podohnosti nejistých, zakrytých (lnu našich. Jen jedna

možnost měla hy naprosto navždy vylou
čena zůstati ze života každého, zvláště ze
života laně-ze:možnost těžkého, smrtelné
ho hříchu.

Jsou-li (losti jasny tyto myšlenky o věci tak nesmír
ného dosahu, tal: velikých ohtíží? Nuže, ještě jednou
tu hudiž tresť jejich hu konci podána:

Nenáviclěti musí hohoslovec, hněz, hříchu
vešhcrou energií tluče své. Třásti se musí Přeci
hříchem; jen tall Lucie vstup jeho (10svatyně

jistý, požehnaný.
Jen jednu lásku musí znáti a pěstiti clušejeho a

jednu nenávist.

Lásku věčného Dohra, nenávist

jediného nejvyššího zla.
Jen (lv oj ím výkřikem (lráti semusínejvroucnější moa

litha srclcejeho: o věrnost Pánu, o záchranuoďhříchu.

Jen dvojí starostlivostí

upíratise majízraky

(lušejeho: ahy všeho se uchoPil, co úžeji

přivinouti

vydati ho mohlo neřesti.
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ho může

h Bohu, ahy všemusevyhnul, co hy

NAD PROPASTÍ

Na peklo u mnohých vložena ticluí Hatha. O 011-
patllýck nebo polooclpatllýcl) Latolících rozumí se to
samo seLou. Ale i věřící a kněží samí někteří upaclíva
jí nezřídka 'při Pouhé vzpomínce toho hrozného slova

do rozechvění. Tohoto „Lolavého místa“ naší sv. víry
nemáme Prý se JotýLatí, nanejvýš snad v dogmatické
Přednačce nebo v Lateeketíclxěm rozboru . .

Svatí Boží jinak o té věci soudí li, jinak : jednali.
Jak vzpomínajiž Tertullian:It Gehennamm corde
consider-a, quam tiLi exomologesís (pokání) extinguit: et
poenae prius magnituďínem imaginare, ut (le remetlii a
deptíone non (lukites.

JeštěJalejďe svatý Jan Chrysostom, když učí:“

Utínam nnPrancltis ct coenis ct Lalncís, 1mo
et uLique Je gehenna Jisputatum esset. Ne
que ením moerore affecti essemus in vitae Luius malis,
neque in Lonis illius (leliciatí lactique fuissemus. Conti
nuos itaque sermones (le Íuturís malís versemus. Non e
nim sinct in sehennam incidere sehennae meminisse.
' In fine 1. ale Poenítent. (Misne,

Petr. Lat. 1. I. col. 1358.)

“ Hom. 31. in Ep. ad Rom n. :. (Montfaucon,

Par.

1731, f. IX. col. 751)
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A podokně svatý Amin-až: * Urgent aegrum morLi
corporis ati corporis purgationem, urget salutis cupiclitas,
urget mortis metus, urget vitae proferenclae Jesiďerium.
Urgeant etiam nos mou-Lianimi ati animi purgationem,

urgeatsalutis spiritalis aviclitas,urseat aeternae mortis
aeternique cruciatus lion-or, urgeataeternaevitae ae
ternaeque gloriae censequenJae apes. Quiclquitl animum
put-gat, ici amplectamur, quiclquiď inquinat, fusiamus.
A jal: přísná Byla v té věci jejich theorie, tal: přísná

Bylai praxe. 0 mučeclnícícll vyznívá sv. Augus
tin:'"
Quomoclo si vitieas avem veluti iam caclere in
muscipulam (lapačlnu), facis maiorem strepitum, ut volet
Je muscipula: sic et martyres; iam forte aliqui ipsorum
intencleLant collum in Julceclinem vitae Luius; Dominus,

qui erat in illis,fecit strepitum

sehennarum,

et

erutus est passer (le muscipula venantium . . .“

Sv. Jeroným i; nejtužšímuodhodlal se pokání pro
strach pekelnýi "* Inc ego, qui ol) geLennaemetum tali
mecarcere (přebývání na pouští Betmemslté) Jamnaveram,
scorpionum tantum socius et ferarum.

A sv. B ern arci volí: '" Pavec gekennam. . . Con
. Ad virginem lapsam, c. 8. Tak cituje Bax-raci.
" Ps. 133. n. :: (Migne, P. lat. t. 37. col. 1647).
*“ Ep za. aci Eustach. (Coloniae Agi—ip1616, t. I. p. 48.)
'l' Sumo 16. in Cant. n. 7. (Venet 1750. vol 1. t. IV. col 598.)
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tremísco a (lentiLus Lestiae infernalís, a ventre inferi . . .

Horreo vermem rodentcm et ísnem torrentem, fumum et
vaporem et sulphur et spiritum procellarum, Lon-eo te
nelnas exteriores. Quis JaLit capiti meo aquam et oculís
meís fontem lacrimarum, ut praeveníam fletilaus fletum et
striJOt-em (lentium.

Sv. Terezie

dostoupila již vysokého stupně svatosti,

Ikdyž napsala o sobě, že měla v životě svém chvíle, kde
jedině myšlenka mul; pekelných ji ocltěžkého hříchu za

chránila.

Její vrstevníksv. František

Borsišě vzbuzoval

úžas celého světa svou pokorou, umrtvenostía Lajícností,
ale při tom míval ve zvyku často ve svých rozjímánícll
stavěti se na pokraj pekla a patřiti taLořlxana ona muka,
která (jak si říkal) i jemu jsou připravena, lulylay nevy
trval.

Sv. Alfons měl za sebou dlouhý život, plný sva
tosti, price, modlitby, nevinnosti, horlivostí pro Jule, a
přece Lylo víclatí svatého starce, an oLjímaje vroucně U
Lřižovanělmose modlil: „Můj Ježíši, nedej, abych Byl
zatracen,“ nebo : „ Nezavrluuj mne (lo pekla, neboť v pekle

nelze tě mílovatilat

. Dilsskron.

1. c t. II. p. 472.

Učení o peLle jest nepocLyLně učení ze všech nej
strašnčjší. Jen dvojí stanovisko je v této příčině opráv
něno: Buď Jokaž, že peklo. je pouLy'm výmyslem fan
tasie claorolmě znetvořeně, nebo je-li pravdivým ono u
čení, p očítej s n ím, a to tím opravJověji, čím Lrozněji
Ly Jůslevuxy jeho na tebe někdy mohly clopaclnouti.
Všecko ostatní je neLano Buď sv. víry nebo lidské

Jůstojností.

Nekezpečno i nekoano lidské důstojnosti jest luští
si u strašně tě věci na schovávanou. Ovšem není pří
jemno kráčetí nacl zející prapastí. Jen šílenec zavírá oči,
aby si nad ní —- zatančil.

Byla luly propast Jěsnějšínaclprapast pekelnou? Ne
níleží jistotně lnu slastem našeho Bytí, že Bůh v nevy
zpytatelnýclm úradcích svých nad Propast tu nás životem
postavil. Ale je-li tomu opravclu tak, tož jen jeJnu věc
v tom vážném stavu můžeme rozumně podníknoutí: na
pnouti všecky síly Juše své, LycLomseuvarovali hrozného
píclu.
*

'

*

Má i opatrnost nad propastí určití pravitlla. Kclo se
již ubíral úzkou, ve sLíle vytesanou stezkou nad neLez
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pečným srázcm, ví, že vůdce raJívá neclívati se (10
prapasti,
ny'Lrž oclvrátití zraky od propasti a dávati
pozor jen na chůzí. Duše je tu plná věclomí Lroznéllo
nebezpečí, ale její pozornost oLrácená jest přímo jen na
cestu, na kroky. Pohledu na nebezpečí sama se vlastně
vyhýbá, aLy se nepomátla.

Tali má tluče naše míti věclomí, že může Lýti
uvržena clohrozné záLuLy pekelné. Jestiťv tom
mocná Opora mravní, které zříkati se nikdo nemá práva,
a jest v tom i kus tvrdé, ale skutečné pravdy. Než pral:
tíclxé provádění toho větlomí nezáleží ani tal: v tom, aby
cllom neustále o mukách zatracenců LlouLalí, jako spíše,

abychom život svůj podle Boha, na oclpor peklu, za
řídili. Zpříma se oLíratí muLamí pekelnými Jostačí, po
lxuclje toho potřelaí, aby vědomí jeho hrozné Llízkostí
niluly v nás neutuclnlo, zvláště ve chvílích, luly vášně,
llcly hřích sílou elementární na Juži na's'i útočí.

Hráti si na schovávanou nad peklem, je tedy věcí člo
věLa rozumného nejméně Jůstojnou. Je snacl věcí (lů
stojnějží člá n ]:u sv. víry, dělati z mul: pekelnýcll s tra
šálka na malé nel) i velké dětí, zneužívati jich na zapa
lování mohutného ohně, ale přece jen ze slámy?

Je-li peklo věčné, pal: jest ta pravda sama o sobě (losti
strašní, a netřeLají zvelíčovati po způsobu Allroranu vý
tvory Llouznivé fantasie.
Je-li peklo věčné, pal: je tato pravcla sama a co o ní
víme ze sv. písem s to, aLy v nás vzbudila ne plané, o

Lamžitépřeďršžclěnícitů, ale trvalé,

klub o ]!é mrav

ní přesvědčení.
Je-li peklo věčné, pal: ma stálá památka na ně Býti

mezinejprvnějšími i nejcennějšími čistkami
naší mravní výbavy, jednal: pro svou ohrom
nou moc odrážeti zlé, ale i pro svůj ercující

obsah...

J est peklo, místo věčných, nevýslovných muk?
To učení je tak lnozné, staví tal: nepřekonatelnou pro
past mezi Bohem a zavrženým tvorem, stojí v tak ne
smírném sporu se vším, co značí „svět“ a jeho snahy, že
snacl za všech (101)Byli mužové, kteří je Buď přímo nebo
nepřímo papírali, a to nejen mužové mravů zvrlxlýck, u
nichž je ta věc poclaopitelna, nýlarž i mužové života a
snal: opravdu Lezúhonnýcla, lísLou ]: víře a člověěenstvu
se nesoucí.

Ze starého věku křesťanskéhojmenuji tu jen Orisena,
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: Johy nejnovější Připomínám známé snahy jistě theo
logické 51:on v Německu.
Je tetly peklo? A Indonám na tu otazku odpoví? Po
znamenšvšm místo odpověďi jen n č1:t e r 6 nejvýš závažně

výroky věčnéPravdy: * Tune (licet Lis, qui a si

nistrís erant: Disceclíte a me maIeJicti in ig
nem aeternum, qui paratus est JiaLolo et an
gelis eius. Mittet filia: Lominis angeloa auos,
et colligent (le regno eius omnia scanďala et

eos, qui faciunt iníquitatem; etmittent eosin
caminumísnís.ILíerítf1etus et stridorclentí
um.“l Nolite timere eos,quiocci<1unt corpus,
animam autem non possunt occiclere;se<1 po
tíua tímete eum, qui potest et animam et cor
Pus Pet-Jere in sehennamf'"
Jiné vy'rolxy Kristovy, které dle jeclnomyslněLo vý
kladu sv. otců a církve taktéž jednají o pekle, lze čísti
v každé Jogmatice.
Církev, která hned v prvních stoletích zavrhla Ori

gena, stanovilana sněmuFlorentskěmfj'

Deffi

nimua - illorum animas, qui in actualí mcr
. Mat. 25, 41.
** Mat. 13, 41. a.

*" Mat. no, 28.
"' Defin. !. Jecr. union. _Harduín,

Act. conc. t. 9. c. 422. u.
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tali peccato vel solo originali Jecetlunt, mox
in infernum clescenclere, poenís tamen Jíspa
riLus puníenclas.

Smí nělxclopo těchto výrocích Krista Ježíše, po těchto
(lefínícícllcírkve, opravclupocLyLovati o jsoucnosti pekla,
nevydávaje se v nebezpečí odpadu od Boha a víry?

Stojíme tu jisitotnč přeclzdrcujícím tajem
stvím spravedlivosti

Boží. Nššlíclslxýrozum,na

še srclce až do prachu potřené ma' tu na sta námitek . . .

Ale cožnení láska Boží, spravedlivou

Boží právě

tal: nekonečna, nevyzpytatelna, jako v če m o 11o u c n o s t,

jako věč n 0 st Boží sama? . . . Stojíme tuto nad prapastí
hněvu Božího. Což jindy nestívíme nad LluLoLostírov
ně neproniknutelnou Božího smilovšní? . . . Nepocho
pujeme pekla. Což Indy pochopíme Nazaret, Betlem,
Kalvarii, svatostánek? . . . Jally'm právem odmítneme
peklo, lulyž jsme přijali za pravý Betlem? A zapřeme
li Krista jasně učícílxo věčně tresty, jal: uvěříme Kristu
s]iLujícímu věčně odměny? . . . Čí ma, či smí liJsLý cit
Býti rozhodčím, lule mluví sám Pan a Bůh? Ani jiné
články učení Kristova o nic jasněji nejsou proneseny ve
sv. pramenech víry. Máme zde hroznou volbu, Buď při
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jati Krista věčným peklem hrozícího neho zamítnouti
věčně peklo a s ním Boha za nás umírajícího . . .

*

:;

*

C 0 jest peklo? Kristus praví, že peklo jest místo
věčného ohně . . . * Jahěh o ohně? Hmotného či ne
hmotného? Jah ten oheň půsohí na tělo, jal; na duši?
O té hrozně malicherně otázhy, je-li věc sama tal: straš
ně velihšl
Z uhelných dolů ostravských přenášelí (lomů mla
Jíha třashavými plyny papáleného. Ještě clnespo mno
hých letech vidím hrůzu a zclě's'ení,jal: se jevily na tví
řích všech, h(lo hrozné rány našťastníhovy spatřili. Ještě
dnes mně samému srclce se chvěje při vzpomínce na uho

hého hocha. Takovou hroznou spoustu vykonal 0 ha
mžitý výhuch vzníceného plynu. Tah půsohil jen po
hled na tu spoustu, c i zí spoustu. Jah hrozným asi jest
účinek ohně věčného . . . Jah hrozným asi jest nejen
patřiti na ten účinek, nýhrž cítíti ho na sohě . . .

Co jest peklo?
Kristus je nazývá červem nikdy neumí—

rajícím..
* Marc. 9, 43.

Co je tím „čet-vemu?Jest jím společnost

zatra

cenců? Který červ, která zmije, který Jračí zuL clovecle
Lrozněji Lloďati, nemilost-(lnějisápati, hlouběji ušthouti,
smrtelněji (protože i na duši) raniti než člověk zlosyn,
prázdný Boha, plný záští, zloby i podlosti? A který
i nejstrašnější zlosyn, jak z dějin nám někteří jsou známi,
jen trochu se vyrovná nejslabšímu zlosynovi v temnotách
pekelnýck? Na zemi, in statu viae, na každé, i nej
hlouběji Lleslé (luši lpí ještě některé zbytky lásky a (10
Lroty Boží. Tam, in statu termini, každý se jeví v plné
oclporné nahotě llříCllu a 2Vt11108ti. . .

Co je tím „červem?“Jest jím místo? Místo temno
ty, nářků, prouínání, vzájemných výčitek, vzájemného
nepřátelství, vzájemného uLíjení? . . .

Či jsoujímvýčitky vlastního rozeďranélno
srclc e? . . . Není Lroznější muky než stále čítati rány
a Bolesti duše své, stále zpovídati se solaě ze všech nej

tajnějšíclí špatností, stále kvíleti nad hrobem všeho, co
v nás 1)on velkého, krásného, Join—čim,šťastného, stále
Ly'ti svědkem svého umrtí Bohu a svého propadnutí ne
řesti a stále se přiznávati, že všecko to naší vlastní vinou
nás stihlo . . . -— Co je tím „červemmí Jest jím některá
částka mul: uveJenýcL nebo všecky dohromady?
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Peklo jes místo věčnéocllulxý od Boha..
Peklo jest místověčně smrti."
Jaký jest rozclíl mezi umíráním a smrtí ?
Jako mezi jednotlivými Paprsky a mezi sluncem sa
mým. Jalta mezi kapkou a mezi mořem. Jalta mezi ato
mem a mezi sýstemem světovým, světem : atomů slože
ným. Kažclé umírání má svůj hrozný osten. Ale všecko
umírání, všecky hrůzy, které v něm jsou obsaženy nebo

naznačený,sbíhají se v jednom pojmu - věčné smrti.
Která fantasie dovede oLepnouti život věčný, odmě
nu Boha milujícího? A která dovede si zoLrazítí smrt
věčnou, skutek Boka trestající1107***

*

*

.

* Mat. 25, 30.
** Apoe. 21, 8.

*** S. Clu-ysost.:
Pone enim, si ita lubet, ignem et fer-rum et
Belluas, ac si quia his acerbius est; baec tamen pro tormentis illis
infernalibus ne umbrae quiďem sunt . . Annon 110.9lictores conspicis,
qui praefectis administram operam navant, quomoďo trabant, quomoclo
vincíant martyres, quomodo flags-isaffíciant, quomoďo latera perfoďiant,
quomoďo faces in tormentís aďmoveant, quomodo accent? Atqui haee
cuncta merus luJus ae risus sunt, si cum illi. suppliciis comparentur.
(Horn. 9. in ep. II. ad Cor. n. 4. Montfauc. t. 10. pag. 505.) - A sv.

Augustin: Sicut nullum gaudium rerum temporalium ex alíqua parte
simile potest invenir; gaudio vitae aeternae, quam sancti aecepturi sunt:
ita nullus cruáatus poenarum temporalium potest sempiternis iniquo
rum cruciatibus eomparari. (De catecll. ruďibus, cap. 24., Opera. Edit.
Colon. Agripp. 1616. t. IV. pas. 271.)
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Peklo jest místo m u ]! v ěč n ý c L . Vysvítí

to ze

slov Páně dříve uvedených. Jest to výslovné učení
c íere.*
Všeobecně se uznává, že v této vlastnosti
pekla, v naprosté Leznaďějnosti jakékolivzměny,
jakékoliv úlevy, tkví nejluoznčjší osten pekla. Peklo Ly
nebylo peklem, L(lyLy nebylo věčným.
Miliony milionů let v hrozných mukách a Lolesteclzn
. ..
Miliony milionů let v nenávisti a prolalínšní . . .
Miliony milionů let Lez nejmenšího paprsku lásky,
dobra a krásy . . .

Miliony milionů let Lez nejmenší útěchy, nejnenší
úlevy . . .

A až ty miliony milionů let uplynou, pal: Budese ta
děsná perioda opakovati milíonlxrút milionů . .
A až i ta (laka strastí a mul: Burle naplněna, pal: to
nebude ještě ani počátek, ani minutka na věčném orloji
zatracencově . . .
*

*

Myšlenka ze všech nejstrašnější.

Peklo jest místo, kam i Juše naše ještě může

Býti odsouzena.
Na dně našeho srdce jsou všecky ty vášně, které jiným
připravily věčnou hroznou zíLuLu.
* Hurter,
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Theolog. Jogm., Oenip. 1879. 721.

I v naší Juěi jest pýcha, ona Ploďní matka heresií &
scliismat.

I v nás jest lakota, onen Lletý Pramen svatokupectví,
ohledů, vyclěračství, zanedbávání povinností.
V nás jest ustavičně živý osten smilnýcli rozkoší, které
nesčetným lidem širokou upravily dráhu do pekla.
V nás je lenost, lillnavost, chladnou . .
Sv. Filip Nerijslsý modlíval se asi v tento smysl:
„Pane, drž pevně za ruku Filipa. Neko kdybys na 110
clinu 110 opustil, molll Ly se stati vrahem a lupičem a

největším zločincemI“ Nemáme imy se modliti podokně?
ó, Lclěme,nedůvěřujme sobě! Nespěme na Polnaji tak

hrozné Propastil „Audi enim,“praví sv.Jan Zlatoústýf
„Optimamaclmonitionem:In memoriam revo ca no

vissima tua, et in aeternum non PeccaLis. Nullus
ex iis, qui sehennam habent ante oculos, inciaet in ge
Lennam. Nullus ex iis, qui sehennam Jespiciunt, effugiet
“
geLennam.

Flammis ne urar succensus,

Per te, Virgo, sim Jefensus
In A;.: indicií.
*) Hom. in :. ep. ad Thessal. n. 3. (Montfauc. t. 11. p. 519.)
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Clu-iste, cum sit Line cxirc,

Da per Mattem mc vcnirc
A(l Palmam victoriac .

Quanclo corpus morictur,
Fac, ut animac Jonctur

ParaJiai gloria. Amen.
(Stabat Mater-.)

PO TĚŽKÉ NEMOCI

Vzrušující pohled. Bokoslovec jižjiž chystající se
k vyšším svěcením a mravně stojící ještě tam, kotle Lyl

hned na počátku života seminířskéko. Má na sel>epři
jati těžké jko kněžské a hle, nedovedl (10qu ani Lýti
Jokrým křesťanem . . .

Jak zjev ten smutný a nikoliv až příliš řídký si vy
světlíme? Řekne se: Moc vášně. Ale kde zůstala moc
přetékající milosti? Přijímal sv. svátosti, modlil se . . .

Nerozhodnost vůle, namítne jiný. Možné,
Ale zcla vždycky? . . .

někay.

Takoví porlokají se spíše liJem, stiženým dlouhou

těžkou nemocí chronickou.

Vrací se ta nemocperiotlicky - čas od času. Tek
Jéž ovšem sténají, volají ]: živému Boku o pomoc, sli
Lujíce kory (loly. Ale když chronický záchvat pominul,
cítí se opět normálně, zapomínají na utrpení přestílí,
ale i na učinění předsevzetí a otltlívají se staré lehko
myslnosti . . . A přece ani mimo periodické zéckva

ty není stav jejich normální. I když se jim
zJé, že nic jim není, klotlé přece neustále a tajně nemoc
v nick včzící na jejich síle, potlrývé jejich vzrůst, nedí

ví vzniknouti plnému raclostnému žití. Výbuchy ckro
81

nichě jsou jen výtryshy ohně a la'vy, doutnající uvnitř

žáru neeravého.
Po celý čas hohosloví se tahoví alumni zpovídali,
mocuili, povstávali, hlesali znovu . . . Brzo hyli plni
ohnivy'ch vroucích předsevzetí, plni horlivěho, ohěta
vého snažení, hrzo zas lenošně a sklesle poclclávali se
zcela slahoěshé mcllohě, neclhalosti, lhostejnosti . . . Není

luěíměnivějších, nestšlejších, celhem slahších,
nacl stižené nemocí chronickou.

(O nemocech(lu

ěevních nám teď hutle jedině řeč.)

Po celý ten čas vyhleaavali lěhaře, zpovědníha.
Vyhledávali ho, jal: dle jejich nálady duševní jinah ani
hýti nemohlo, Jnes v té, zítra v jiné zpovědnici. Vy
hledavali ho, hovíce spíše své Juševní slahosti, než pravé
potřehě, jíž ostatně si nehyli ani vědomi. Povětlěli (lnes
tomu, zítra onomu zpověďníhovi, co právě o hamžitě
cítili: Jnes, zítra, pozejtří se zpovíclaIi jako normální,
ačkoli se jen domnívali jimi hýti, a popozejtří zpoví
clali se jako okamžitě, skutečně, chvilhově onemocnělí.
Že chronichy trpí, sami nevěděli, zpověclníhneptal se
na to, snad si ani netroufal po tom se ptšti . . .
Zatím nemoc trvala díle. A hcležto vůhol nich všude

plno nadějného života, u nich samých pochmurné ži
voření s vyhlídkou clo smutnější jestě huďoucnosti. Tah
ztrívili čtyři přeclůležita léta, tah chystají se na svěceníi

8:

Uh0zíi Kďyhy hyli někoho nalezli, kclo hy jim hyl
v čas oči otevřel, většina z nich jinak hy hyla stála ve
chvíli pro ně nejrozhoclnější . . .
*

*

*

V řeholích nejlépe zřízenýchustanoven jest „klerikůmďď,

nastávajícímkněžím,j eďen pravidelný zpověďník,kte
rému se zpovídají týdně. Jen mužové se životem duchov
ním teoreticky i prakticky dokonale oheznšmení se na
ten úřad volí. Mimořádně, na př. co měsíc,zpovídají
se titéž mlaclí řeholníci u kteréhokoliv se jim líhí kněze
domácího."I
Proč hy se ta věc nedala zavésti i v kněžských semi
nářích? A v nejlepších seminářích skutečně je zavedena.
Uvaluje se tím ovšem těžké hřemeno na spirituíla, ale

hěžítu o životní otazku duchovního pokroku
seminaristů, a proto přestává kažclý ohled. -—
Nedovedu si představiti spirituíla praktického, tiči n n ě

a věclo mě zasahujícího Jo duchovního života svých svě
řenců,nezní-li skrz na skrz vnitřního jejich života, jejich
hojů a slahostí, nedovede-li i stopovati closahu svého ve
dení vnějšího uvnitř v Juěích vedených, není-li ve stálém
nejužěím styku s jejich Juěemi.
* Nyní zde platí can. 891, can. 566 5 z. 3, 4 a can. 554 5 3.
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Nedovedu pochopiti, že Ly Bylo na prospěcL alumnů,
je-li jim Jano na vůli, voliti si při každé zpovědí lm
réhokoliv
zpovědníLa ať v semináři, at' mimo seminář.
Nemá každý zpovědník zLuěenostíactnostíl: takovému
úřadu zvláště potřebných. Nemá každý dosti zájmu a po
rozumění, aluý, zpovídaje seminar-istý, jakož Býti musí,
pracoval v stejném se seminářemduchu. Není vždy snadno
po první, druhé zpovědí objeviti hlubší rány Lajícnílxový;
a na tom nejednou přece všecko závisí. Třeba tu počítati
i se slabostí lidskou, že se někdy i zneužije té přílišné
volnosti se strany Lokoslovcovy . . .
Nebezpečí svatokrádežných zpovědí, které prý s tímto
oLmezením zpovědníka je spojeno, dá se správným ve
dením duchovním uvésti na míru nejmenší a nevyrovní
se nikdy ěkodšm právě 'Výtlsnut'ým."I
*

*

Ú

* O zpovědnlku v kněžských seminářích ustanovuje can. 1353:
Curandum, ut in quolilaet seminario adsint rector pro disciplina, magis
tri pro instructione, oeconomus pro curanda re familiarí, a rectore dis
tinctus, duo saltem confessarii ordinarií et director spiritus. A can. 1361 :
5 1. Praeter confessaríos ordinarios, ali; confessarii designentur ad quo.
libere alumni accedere possint. 5 2. Si ii confesarii extra Seminar-Šum
desant, et alumnua Anquem eorum acciri postulet, illum rector acceuat,
nullo modo petitionís rationem inquirens neque se aegre id fen-e de
monstrans; si in Seminarío Babitent, ípsos alumnus libere adire potest,
salva Seminarií disciplína.
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I přes nehezpečí, státi se všedním, nemohu na tomto
místě nevythnouti veiihé důležitosti do hrč, die potřehy
3 e n e rá lní z p o v ědi pro všechy, hdož nedovedli srdce
své úplně zachovati čistým a nastupují povolaní duchovní.
V tom případě jest dohra sv. zpověď vůhec po čít
hem nového života a má již proto, jaho haždý počíteh,
nemalý vliv na další průhěh díla podnihnutěho. Kdo

nihdy nezačal

neho hdo začal špatně,

dohře pohračovati;

nemůže ani

hdo včah začal polovičatč,

Tím dáva se hohoslovci větší volnost ve výhěru zpovědníka, ale též

větší možnost zneužití té volnosti. Jako zneužití tu pokládám nejen
když hohoslovec hez povolání se vetřevší do svatyně úmyslně vy
hledává zpovědndm hud. nevědomého neho dokonce nesvčdomitého,
nýhrž i když hohoslovecvůhec nedhá, ahy měl pravidelného, osví
ceného zpovědníka, hrzo tu, hrzo tam přehíhaje a se zpovídaie.
Tahová nesvčdomitost vymstí se na hohosiovci samém tak, že zřej
mým nedostatkem stavovských ctností i na venek stane se nápadným,
a konečně přece propuštění ze semináře si odnese.
Mohou na počátku duchovního života při hohoslovci z minulosti

hýti hříšnénávyky, které předpokládaiíkněze zvláště zhulené
ho a osvíceného, a které jen při uvčdomnčlém, láskyplném.

ale i pevném vedení takového stálého zpovědníha dají se
přemoci. Avšak i jinak jest doha života seminářshého pro vnitřní
rozvoj tak výjimečně důležita a hraje ve vývoji tom právě sv. zpo
věď úlohu tak jedinečnou, že jestli vůhec kde, zde zvláštní svědomi
tost u výhěru zpovědníha je povinností nezhytnou jak se strany se
minárních představených, tak se strany seminaristy samého. Ideálem

tu zůstane vždycky, ahy mladý seminaristaduši svou cele a
upřímně, i ve sv. zpovědi, svěřil svému P. spirituáloví.
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mille, o tom jest se oLávati, aby v krátce neodkoďil ito,
co tal: c11a1>ěpřijal.

Dobrá, eroušená sv. zpověď na počátku Juclxovní

dráhy jest Lohatým pramenem milosti
tostné,

a síly svá

L ďalším Lojům zvláště potřebné.

Upřímná, eroušená zpověď vrací (luši vnitřní

mír

a 111i (1.Kcle tolmo se nedostává, tam nebude ani vnitřního

štěstí, ani síly 11trvalému pokroku. Těžko se pokračuje
na klamné, kluzké cestě, kde jedna noha šíne se vpřed,

druhá vzad. Těžko se chodí po Loup avé lodí, po
clwějícím se provaze. Tu člověk musí se příčíniti, aby
vůbec neklesl,
jakž teprv tu má Lráčeti vpřecl . . .

Obraz (luše v sobě nepevné, neustálené.
Upřímná, zkroušená zpověď vrací srdci čistotu, která
na veškeréLokosloveclxévychování má nesmírný vliv.

Upřímná dobrá zpověď přivádí do duše pořádek,
radost, schopnost poznávati krásu povolání.
Dobrá zpověď se vším požehnáním i Llallým štěstím,
které clo .Juše přináší, jest vůbec z nejmocnějších pro
středků příští vytrval o sti v cloln—ém.
Nic lay nemělo odstrašíti nastávajícílío Lokoslovce,

aby hned na počátku nové dráhy vykonal zpověď ta

kovou,která Ly Lylerozhraním dvou rozličných

životů. ..
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.

*

*

Poclmínlxou clolarézpovědi jest dobrí vroucí lít o s t.
MaŠ-li u nastívajícílio Lohoslovce zpověď Býti roz
hraním mezi clvěmarozličnými životy, musí jím na

před Býti líto st sama. Lítost onu zpověď přeclclií
zející musí značiti p r o gra m p r o živ o t, program ne

po vrchní, neleJaLyle sestavený, ne chladný
a nám vlastně o (1p o rn ý, ale program klub 0 11ý, aby
zasahl až (10 nejtajnějších zaLyLů srdce ;

programurčitý a oJův 0(ln čný, aky dovedl odo
lati pozdějším nárazům a Louřím a pokušením;
program v r o u cí, celým žárem srdce pojatý, aLy ani
nejmocnější plamen světa nedovedl .mu čeliti . . .
*

Na takovou

*

*

lítost ovšem nedostačí 5—10 minut

před svatou zpovědí, ani szuzení několika, řekl LYCL,
oficielnícli aktů z modlitební knížky . . . Takova lítost
se nejlépe vzbuzuje o e : ercic i íc L, Itcly duše jest až (10
(Ina vzrušena, luly vůbec jasněji poznáváme svůj poslední
cíl a své odchylky od něho. I mělo Ly Lýti hlavním ú
kolem zvlíštč p rvn ích sv. exercicií, každé volné chvíle
použíti nejen na z p y t o v &ní života minulého, nýbrž ina

časté, po každém zpytovíní se opakující szuzovíní

vroucí lítosti.

Nerozlučny'm hratrem Johrě lítosti je Johré opravdové

Předscvzetí
Nemyslím, že hy hohoslovec snad nevěděl, čeho Po
Ale učení katolického ]: Johrému předsevzetí je potřehí;
ale v praxi může při té důležité a nesnadné včci hlo
Pytnouti i hohoslovec. Může tu hlopytnouti dvojím

způaohem:neupřímností a slahostí.
Praví hclesi Balmes, že člověk vlastně nihomu jinému
tolik se nepřetvařuje a tolik nelže jaho sohě samému.
Nthe jincle snad toho slova nelze s větším právem užíti
než o vzhuzovíní předsevzetí . . . Mílo je těch, kdož hy
měli šílenou odvahu říci: Nechci se vzďíti té nel) oné
višně, nechci na aehe přijati jho tě neh oné ctnosti, chci
jeclnou hýti knězemnevěrným, svatoháďežny'm . . . Ahy

si toho nemusiliříci,Johrovolnč zastírají

si oči hutí

přeci ožuivostí a nehezpečností tě neh oné níruživosti,
huď přetl nezhytnou nutností té nel) jiné ctnosti stavov
ahé, huď přecihoneěnými nevyhnutelny'mi nícleclhy své
nynější polovičatoati a nerozhodnosti. Jaho advokáti
Špatně věci omlouvají, Přehrucují, chytají se slov, činí
rozdíly, staví podmínky, matou honečně sehe i jiné; a

přeceje věctah prostí i jasná: Zapři sehe ním, ohě

tuj se, přetrhni pouta nečestní.
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Úckvatně líčí sv. Augustin Boje, který mu způsobil
(lloukoletý hříšný návyk, když se 110konečně měl na
vždy zkostiti. „Tak jsem ckuravěl (na Juši)'a sám selae
mučil . . . OLracel a svíjel jsem se v poutech svýcli, clitěje
je úplně přetrknouti. Jen málo mne ještě svírala, ale sví
rala mne přece . . . Zdržovaly mne hlouposti nacl klou
posti a marnosti nad marnosti, moje dávné lilaůstky. Tajně
dotýkaly se oděvu těla mého a našeptšvaly mi: Již nás
opouštíš? A 011 nynějška již na věky Luleč Lez nás?
A od nynějška již nikdy ti nemá Býti dovoleno činiti to
a ono? A co, Bože můj, rozuměly „tím a onímu, co mi

našeptšvaly? Odvratiž to milosrdenství tvé od sluky tvé
luoi Jaké mi tu načeptěvaly knusnostii Jaké ohavnosti!
A poslouchal jsem je už ani ne na polovici, any se mi
takořka již nestavěly zřejměclo cesty, ale jen zezadu po

mroukšvaly a mne odcházejícího tajně potakovaly, abych
se obrátil. A přece mne zdržovaly, a jí všiml ocltrknouti
se od nich úplně a kráčeti, kam mě táhlo lepčí přesvěd
čení. A přemocný starý zvyk se ve mně ozýval: Je-li
možní, abys to (lovecll'rm

Jestliže (luck tak veliký jako Augustin ve chvíli roz
hodně se cítil slabým, co Lyckom se divili, že i jiní menší
Juckové v okamžicíchpodobných klesají, ustupují, se vra
* Confess. 1. VIII. n. 11.

cejí? V tahové chvílí vlastně vecle se hoj nejen : hříchem

minulým, ale i s hříchemhudoucím. Ve chvíli lou
čení zapomínáme rádi na věci nemilé, ale žívěji vzpomí—

nímevěcímílých.Tal: jeví se (luši ve chvíli ohratu

hřích ve světle hrísnčjřím, svůďnčj's'ím než
jindy. A ta tlučeještěani nepoznala, neprožila
na sohě krásy ctnosti, radosti čistého srdce,
mocí posilující

milosti. Ohršcenísejí zdaskokem

(lo neurčita, Jo temna. Za veselou, jak okamžitě cítí, mi
nulost přijímá hudoucnost, jak nyní sejeví, pochmurnou,
prázdnou, opuštěnou . . .
*

*
x.

Kdo nechceš ještě v poslední chvíli znovu a haneh
něji v pouta hříchu hýti uhovšn, ten

nevyjeclnaívej s hříchem,

neohlížej se,
ale celou důvěrou odevzďej se Bohu.
Tal: to učinil i sv. Augustin a zvítězil. „Ohrítíl

jsem se ve stranu jinou, ham přijíti jsem se
ostýchal, a hle, odtud jevila se mi cudně Jů

stojnost nevinnosti,vese]í,a1e nerozpustila.
Ta počestnč mě lahala, ahych se nerozmýř
lel přijíti, vztahujíc po mněruce požehnaně
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a plné dobrých Příkladů. Tam tolik jinocLů
a Jěv; tam mnohá srclce mladá a Lažclý věk a

vážně vdovy a panny v nevinnosti zestaralě;
a nikomu : nicimnestala se zdrželivost Prame
nemopuštěnosti,pršzclnoty,ný1)ržBůLjiuči
nil plodnou matkou mnohých raclostí a zí
sluL. A napomínala mne, jako Ly se mi skoro
vysmívala ta zclrželivost: Co mohou ti a ty,
tobě se zdá nemožným? chali tia tyto všecko
dovedli sami ze sebe ane v PínuBoLu svém?...
Vani i ty se na něho. Neboj se, nedá ti kles
nouti. Vrlinise směle na Boha, přijme tě a
.,
“*
uzdravíte...

*

*
..

Duže,Propacllš těžkému hříchu, hříšné neřesti, přirov
nává se i v Písmecli sv. i ve spisech učitelů duchovních
Lu člověku těžce, ne-li smrtelně zraněnému. K čemu teJy

přirovnšmecluši,jež dobrou

svatou

zpovědí,

vroucí lítostí, upřímnými úmysly právě se
přeci Bokem očistila? Rekonvalescentovi,
který zrovna přestál Lrisi.

Hlavní nebezpečí smrti sice již jest oclstra
něno, nemoc se rozhodně zlepšila, ale Lucie
. Confessiones. ]. c.

potřebí jeětě mnollé trpělivosti, mn 0116110
opatrného ošetřování, mnoLéLo času, nežli
z nemocného 1)ch člověk úplně zclravý, szlný,
normální. 0 těch věcech skoro ničeho nelze se Jočísti
v knihách duchovních, a přece jest i pr o zp o v ě(la íl: &

i pro kajícnílna naclmíru Jůležito, aby je znal,
aby podle nich se řídil. Budiž nám tedy clovJIeno
alespoň zlu—ídlase jicl: Jotlxnoutí.

Kdo těžkou stižen Lyl nemocí, neuzclraví se přesnoc.
Ale i když Lrísí přestál, nenabývá dřívější qsíly anecl,
nýbrž po delší Jolaě, něluly až po měsících. Ano jsou
nemoci, jicLžto zhoubné náslecly po letech ještě se jeví
na seslaLcněm organismu.
Jsou hříšně náruživosti, návyky, neřesti, které zrovna
takový vliv mají na veškeren život duchovní, jestliže se
hlouběji do tluče zaryly. I lulyž jsme se z nich loLře
vyzpovítlali, i lulyž naše lítost Byla upřímná a woucí,
i luclyž naše předsevzetí Bylo Opravdové, nebyla přece
jejich zhoubná moc v srdci našem úplně zlomena. Ano,

může trvati dlouho, může trvatí týclny, mě
síce, La něluly i léta, než poslední jejichvlív
LuJe v duši naší zničen. Jak se ten jejich vlivjeví?
Jeví se slabostí, nechutí, La odporem l: JoLrému; fpví se
oLnovenýmí, někdy i častějžími a prutlžími útoky vážně,
kterou vlastně jsme již měli za přemoženou; jeví setím,
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co z těchto věcí plyne, totiž velikou náchylností

]; recidivě.

Co tu učiníme?

Především znejme

svůj stav. Buďme připraveni

na všecko to, co právě hylo pověclěno. Nelehejme se
toho. Nenechme se tím ani pomístí ani zastrašiti. Stává
se nejednou, že tluče,neznající stavu svého, ohnoveně

pokušení

pokládá za hřích, za opětovnýpád, &

zoufajíc sama nad sehou, vrací se ]: hývalě neřestí.

Mějme trpělivost

samise sehou. Není věcípří

jemnou ani hýtí rehonvalescentem duševním. Leč v té
příčině ničeho nezměníme; je potřehí, ahýchom stav ten

v pohoře a v Juchu hajícném snášelí. Kažclým

tý

dnem, každým měsícem hudou i ty hoje slíh
nouti, lšshý ke ctnosti hude přihývati, &po
nějakém čase hude tluče nevýslovně ěťastna
: nového zdraví, : netušené dříve síly, neod

vislosti a jarostí.
Varujme se recidivy,

která v tom časejest nej

nehezpečnějěí.

Jest Johře,ano něhtlý nutno, ahý zpovědník

ha

jícníha hnednapřecl při sv. zpověďi upozornil
na jeho stav Jučevní a na hoje ízlxoučhý,které mu
v něm huJe přetrpětí.
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Rekonvalescent ještě není zdravý, ale i po čas zota

vovíní potřeLujelékařského

vedení. Kéž zpověď

níci i Lajícníci důležité té pravdy více jsou si vědomi!

Jsou duševní choroby, jicliž Lajícnílxu skoro
nelze se zLaviti, nevede-li 110za ruku zkušený,

mouclrý,trpělivý zpovědník.
Ale ovšem tu třeba, aby Lajícníl: měl zlosti polnorý a

poslušnosti, zpovědník pal: aby znal celý stav kajíc
nílxův a nejen to, z čeho právě se zpovídá.

Rekonvalescent potřebuje ještě i léků. Užívá léků,

ne až znovu onemocní,nýlaržaby vůbec zpčtivosti

se uchránil . . .
J sou duševní necluliý, jickžto zLaviti se nelze pouhou
Join—ouvůlí, nýbrž nezbytně třeLa užíti níležitýcli pro

středkůna jejich vyléčení.Na pro střeJc ích tčcli
často všecko závisí. Tall na příkladuJévají svatí
zpověďníci &zkušení misionáři při jistých hříšných ní
výcícl: mlícleže jako jecliný lék častou zpověď, možno-li

týdenní.

. Mimochodem tu Budiž s důrazem na to poukázáno, že je velmi

Jůležito,aby v seminářikaždý týden a z každého ročníku
větší počet alumnů přijímal svátosti, a to nejen k vůli těm, kteří po
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Opět jest povinností zpověďníkovou, aby, čeho je po
třebí, ustanovil, povinností pal: Lajícnílxovou, alby se u
plně po JroLil.

Ohromný poklad milosti, síly, zkušenosti, podpory,
vzpružení, útěchy, pomoci jest uložen ve svátostí pokání.
Tam duše sobě stojí nejblíže, tam nejvíce se (10seLe vlé
vají. Kéž při té svátostí více panuje svědomitostí, po
znání, hloubky, přičinění, důvěry, ochoty, měně pal:
polovičatosti, ]eLLomyslností, šablony, neupřímnosti, po
vrclianSti

. o.

Touto svátostí počíná, na jejím věrném spravování

spoléhá duchovní život semináře.Pro seminaristy
slova ta v první řaclěnapsána.

většídokonalostise snaží,elei kvůli těm, kteří : jistých

zvyků

vym . n i ti s e m nj (. Tito jen tehle oclhocunjíse ke zpovědi týdenní,
budou-lí příklademjiným povzbuZovúni. krytí. Nechť spiritudové
oeminlřů této věci (líbají jako oka v hlavě. Nesmírně mnoho na ní
zivisí. Počátek Budiž učiněn nejhodnčjlímí, ostatní budou následovní.
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PROBLÉM BUDOUCNOSTI?

Čistota srdce! Nejtěžší její oLěti počínají teprve po
zaěji, v Jokonanýcll letech mužských. Ale něluly musí
již Lohoslovec trpLost Bojů o tu ctnost zlmsiti až do dna.
BěJa, kdyby sejim vyhýbal, kdyby s nimi odkládal jako
s problémem, jejžto řešiti mu teprve příště vážně připadne!

Není ctností, kteráLy tall těžko padala na
věku života Lohosloveclnéllo jako právě tato
ctnost. Úplná nevinnost stojí na stráži duchov

ního povolání Lokoslovcova, jest měřítkem
jeho kněžského vychování, rozLoclujejiž pře
(lem o Budoucím jeho kněžském působení.

Vzhledem na p o v o lí n í lze rozděliti všecky Loko

slovcena tři kategorie:svým duchovním

povolí

ním jistých, o svém povolání pochybujícícll
a konečněpřesvědčenýclm, že povolání nemají.
Při Lažďě : těclx tří tříd má čistota srclce 61:01 příliž

důležitý, aby ji směl podceňovati, lulo vůbec o tom pře
mýšlel a ve světle víry uvažoval, jakým poLIaJem pro
člověka jest povolání Lu stavu duchovnímu zvoucí.
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Smutno včclomí, je-li mlatlílt na cestě ke kněžství a

ozníví-li určitě, že 11němu nemí povolaní. Na
onci té cestý číhá zklamaný užívat, zracla povinností,
povržení všech čestně smýšlejících.

Je-lí pak z tohoto nešťastného postavení nějaký vý
50:1?Jest, a to trojí. Dvojí z těch východů jest če stný,
'etí nečestný.

Nečcstným

jest zůstati ve stavu, ke kterému člo

ěl:nema povolání, jehož závazky plnití ani (1o Lré vůle
cmzímeani mravní sílý. „Jen pes,“ pravil kdysi 1: na
ouplým pravě Lokoslovcům jistý profesor, „sluíče přes
ýj, který se mu nastaví a kterého se Bojí. Člověk,
Lužvzdělaný, v tom případě volí zípasiti a neleLa'. se
očátečnýck sebe těžčíc oLětí.“

Čestno

jest, vratí-li se mladík, nemající povolaní,

o světa a žije-lí tam životem člověka světského, jen
clýž pořádného, poctivého.

A což, je-li takovému politování Lanému mladíka
rsta do světa venLonccm zatarasena? Pal: zLýva' ještě

:clen,ano v tom případějcďiný východ i čestný i mož
ý, který poznačil sv. Augustín, Lclýž napsal: Si non

s vocatus, fac, ut vocerisí
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Hleď si tecly zasloužiti, vydolaýti povoláni!
kněžského,

nemáš-li Lo. Ale literou cestou? Kterými

prostředky? Ovšem na přeJním místě m o (11i t L 0 u, ne

Loťpovolání jest milost ocl Pána Boka. Ale i oclstra
n ě ním p ře 1:a ž e ]: tě milosti, což prakticky skoro vžcly

vyjtlena čistotu srdce.
Nevěřím, že Ly Bůh oslyšel člověka, jenž se mocní,
jenž se přemíkš, aby, Byť i Lez vnitřní raclosti, pracně.,
s tajným oclporem, ale přece věrně konal povinnosti (i tu

nejtěžší,

čistotu, a tu na prvním

místě) stavu, 1: ně

muž povolaným se necítí, L němuž Ly však povolíní rícl
nabyl. Než toť právě neomluvitelnš Lezcllaralxternost
mnohých takových, že znajíce jasně svůj stav nic neči
ní, al>y : nělio vykřetlli, nacpal: všecko podnikají, aby
ještě hlouběji pomesli; že majíce se modliti, rázně pře

mílmti,nejenmodlitbu

zanedbávaj

í, nýbrži na

Jíle nečistým choutkím zkaženého srclce
lelilxomyslně se oddívají . . .
O šlloalivém stavu věčného váhání, dlouhé n ejis
t o ty 0 povolání jinclejsme promluvili. Ale který jest
prostřeclel: nejkratší i nejjistější vykřeclnouti : těchto po
chybností? Valle modlitby nepochybně o p č 1: s r 41c e

čistě.
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.Možná (losti, že ta nejasnost povolání m á v ů ]) e c

ůvoď a pramen v nečistých vášnícli srclce.
Viožnátaké,že rozum Lokoslovce

již dávno

epocLyLuj c o cestě, na kterou Bůl: 110volá, ale že
rtlc e spoutané Lříšnými pouty mu překáží na tu cestu
astoupiti. Srdce a rozum člověka, toť jako žena a muž
rodině. Rozmařilá, poživačná žena nejednou již Byla.
říčinou, že muž i proti původnímu lepšímu přesvědčení
astoupil dráhu, na které konečně zahynul. Takový může
ýti i vliv srdce nezkroceněko v otázce povolání. Z ví

ěziti nad vášní značí v případě tom vžcly
Ly i ullončiti rázem pochybnosti o povolání.
Ale což ta nerozhodnost nemůžemíti příčiny jiné ? Jis
Jtně, že může. Větší zdánlivé pole působnosti, lepší pří
VVI
:žitost vyssillo vzdělání, nejistota a neznalost vlastních
L1a náklonností, olaava o příští vytrvání v ctnosti a pod.
Toťvšechno může Býti příčinou těžkých pochybností
povolání, a ]; tomu příčinou nade vši pochybnost rovněž
11:závažnou jako čestnou. A v těchto zápletcícli Ly ne
innost srclcemohla Lýti Lluulem Ariaďniným? Prá vě

těch.
Když mlhy vystupují z údolí, těžko se na horách vy
nati : nejeclenchodec toho zkusil svým životem. Ž á &n á

11118není člověku neLe Lleďajícímu

nel'sez

ečnějží než mlha, vystupující ze srdce nízký
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mí víšněmi porohenčho.

O hrach olympijských

připravovali se zípasnící na huaoucí vítězství stříclmostí
a zdrženlivostí: znalíť vliv té ctnosti na energii i vytrva

lost jali těla tah ducha.V zápasech cluševních nic

tolik nehystří olga cluše, nesílí rázné energie
vůle, jaho hliďna, jasna, svatí čistota.

Máš jistotu o svém povolání? Velká to milost,
ale i velká odpovědnost. Svatý Alfons praví, jak
jinde podotčeno, že milost povolaní (lo stavu řeholního
(a tuclíž tuším i duchovního vůhec) je po milosti sv.

hřtu milostí největší. Praví i to sv. Alfons, že jeď

ním těžhým hříchem lze tu milost ztratiti. Ejhle,
proč nečistota je nejvydatnějšímprostředkem ztratiti
i povolání jistěl

Odkud se vystěhuje nevinnost, tam se na
stěhuje hřích, ale již ne jako host, který ohčas srclce
navštěvuje, nýhrž jaho Jomaící pin, jaho samovládce,
jaho mocný spojenec neřestí jiných. Jak hy se mohl u
držeti v takovém srdcí svatý oheň vyššího snažení?

Komu povolaní je drahým, nechť toho hří
chu se vystříhíl
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Velihí věc jest hněžshé povoléní; ale nemenší je po

vinnosthněžshého vychování.
Aje možnou výchova hněžshí tam, hele není
erce nevinnosti ,ocltlíno? Nevěřím;hýl hy to
zrovna zázrak. Možná, že hohoslovec i té ctnosti pršzJ
ný nailan je skvělými (laty ducha a že si odnáší ze zhou

šeh znamenité vysvědčen í, mnohéi hohaté na oho
věclomosti. Možná, že je jinak Johrého srdce, úslužné,
tiché, trpělivé povahy a proto i u kolegů iu představe
ných velmi ollalíhen. Možná, že se mu dostala z (10—
mu lepšího vedení, že je vůhec ušlechtilejších způsohů,
že již z přirozené spanilomýslnosti hy se stýďěl přestupo
vati Jomšcí řiď, vzdorovati představenému, činiti něco, co
hý jen stínem mohlo padnouti na jeho čest, že tudíž mé

pověst vzornéh 0 ])ohoslovc e. Jest všakproto shu

tečněi opravdu Johrým hohoslovcem? Možno
o něm říci, že vshuthu

prospívá

v tom, co hý mělo

mu hýti nejprvnějším, ahy totiž se stal duší opravclově

kněžskou, néJohou vyvolení Pinč?
Duchovní vzrůst hudoucího kněze je možný jecl in é

na vinné révě, jíž je Kristus, jeJiné v srdcivýš
ším životem milosti živ oucím. Ale hověnínečisté
víšni a život milosti, ty dvě věci naprosto se vylučují.
Duchovní zdokonalování nastívajícího posvěcencePé

ně je možnéjen, ohléhí-li

stéle Krista, jeho ti
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cl10st, jeho pokoru, jeho mírnost, jeho seLezapírání, je

ho poslušnost.Ale nic neprotiví se (luclmu Kris
tovu tall, jako duch nečistý. Vstupte (lo semináře
a uzříte-li, že se tam dějí vášnivé výstupy, prudké Lácuxy,
neurvalé vtipy, Bouřlivé vzpoury, P&Lsotva se zmýlíte,
usouďíte-li v srdci svém, že v těch místnostech ještě Ja
lelxo jsou vzdáleni ducha Kristova, ale i Juclm - čistoty.
Pravý polu-ol: příštího kněze nezáleží pouze ve vědění
křesťanskýchzásad, ale v praktickém jich provádění vlast
ním životem, ve v z (1u š e v n ční srclce jeho. A opět není
možným opravdové vzduševnění Lohoslovce, JoLuJ ne
podlomena vlátlne v srclci vášeň nejprudší, nejsmyslnější,

nejtělesnější.

Jak rychle mine těch několik let života Lokoslovec

Lékai Co si z nich odnese do života mladý kněz?
Snad ty čtyři zdi, v niclmžpřebýval? Nikoliv. Snad ty
tvrdé pulty, u nichž v myšlenky a sny zabrán Býval?
I ty zůstanou v semináři.Tedy vědu? Ano, ta může Býti
Lollatým článkem jeho kněžského inventáře, ale s p o (l

mínlxou. Co tedy si odnese?Zároclelt požehnání
Božího,

jellož nabyl dlouholetou věrností L Bohu,

základ vytrvalosti v životě prostém těžkých
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hříchů, jejž upevnilvícelety'mhojem, počítečný cvih,

opravdové porozumění i upřímnou zílihu v matl
líthě, v pohoře, v lásce h Bohu a ]: duším, vůhec ve

ctnostech, v nichžto hnecl od počátku se cvičil.
To rozhodne o směrujeho hudoucího života. Ta číst
jeho nového inventářeje nejdrahocennější-- nezhytní.
Nehuďe se mu jí nedostávati, lulyž vstoupí clo kněžské
činností? Odpověď nechť mu Ja jeho srtlce — čisté

neho nečisté!

V živé paměti jsou ještě neclšvné podvon v našich
záložních: třehoňshé, hřívouštshé, mělnické, mlado
holeslavshé a ještě některých jiných. „Slavní“ jsou též
po našich vlastech jména rozličných těch Kčnerů, Salačů,
Vinklerů a Wiltů, hterš v těch úpaJcích tal: smutnou
(č i v e s e 1o u ?) hrala úlohu. Nejtypičtější ze všech
zůstane ovšem navžcly pro naše národní hospoclířství

jménoWilt. Psalo se u nisi o „české Panamě“.
Ale 1130 nám odhalí tu „českou Panamu“ na poli

duchovním,na poli našichnárodních stathů icleíl
ních? Čí tyto statky menší mají pro nás význam než
tisíce nahromaděné po spořitelních? Kclo ním odkryje
všechyty Wilty, oďďívající se pohoďlnosti, hlahohytu,
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rozltoši na účet národa o své statky nejsvětější okráda
ného, šizenéLo?

A jest cí:-Lev u nás takových zLěJovany'cli
charakterů

prosta? Již v semináříchnalezneteLan

JiJát-y, o lutery'clus jistotou lze říci, že nekanďiclují o (lu

cllovní stav, ale o Juckovní wiltovství. Kteří to jsou?

Nikde jicli nenaleznete tolik a tal: typicky vy
vinutých, jako mezi těmi, lulož v semináři nesnaží
se opravclu o sv. čistotu.
A kdyby seLe clůrazněji protestovali proti takovému
„nařlsnutíf' kdyby seLe olmázalejiLonosili se láskou svojí

]: církvia 1:Bohu: mocnější nežli logika citů je
logika skutků. Plané city, jež nestojína žulovém
záklaclě života, odnesou pozdější kouře a zkoušky. Ale

skutky, skutky zůstanou a padnou ještě po letech
stejně mocnou (požehnanounei) i Lletou) tíží svou
na vážiny života.

Ale Lale je JůLaz jasny' i prostý, že mezi kandidáty
lenošivě Lovícími nečisté vášni nejhojněji nalézti lze Lan
cliďáty duchovního „wiltovstvíic? Ten Jůlsaz poclánvětou

taktéž dříve již pronesenou i provedenou, že nevinnost

Lokoslovcova je zpravidla měřítkem jelao
kněžského vychování.
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Čím vyšší stav, tím větší důraz třeha položíti na před
h ěž né (]o hrč o (lh o rné vychování. Ani velikých stát
níhů, ani zhučených vojevůdců, ani moudrých hrálů pra
videlně nehucle hez vychování svého, nehucle hez něho
ani -— hněží svědomitých, celých. Jaho v přírotlě nic
neděje se náhodou, náhle, shohem, nýhrž děje se vše podle
určitých záhonů, o rs a n i c 1:y, ocl nepatrně huňhý až

po hrásnéovoce: tah jest i život duševní člověka
živým organismem, který jen tehda nese ovoc e
hlahoclárných shuthů, má-li ve správném vychování ho
ře n a základ pravidelného vývinu. Tah alespoň zp ra

viďla. Uznáváme mimořádně půsohení milosti
Bo ží, mravnízázrahý, ale pravidelně s nimipo
čítati, na ně se spoléhati hýlo hy huď svévolně zastí

rati sohě smutnou hucloucnost neho pohrávati
s Pánem Bohem.

v.

Jest Pro hohoslovce otázka vážnejs'í,nežli jest otázka

jeho vyššího povolání?
Jest věc, jež hr mohla mu hýti hližží i clražžínad jeho

hněžshě vychování?
Jest hvězcla, jež hy měla hezpečnějí i jasněji mu svítíti
při všech jeho studiích, moJlíthách, ohčtech i snahách,
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než naděje jeko Luďoucího kněžského

působení?

Si oLlitus fuero tui Jerusalem (lide křesťanskýl), okli
vioní (letur Jeztera meal Acuxaereat lingua mea faucibus
meís, si non meminero tui: si non proposuero Jerusalem
in principío lactitíae meael"|
A všecky ty tři drahocenné statky co nejúžeji souvi

sejí ::otázkou, zdali Lnecl v Lohosloví,

Lneclod po

čátku 011110315.
se řítí životem zcela i úplně nevinným.

Jest tedy opravdu nevinnost erce u kolmo
slovce problémem teprve Ludoucím?
Cesta nejrozhodnější, nejrychlejší, nejupřím
nější jest i zde cestou nejjistější a nejméně
Lolestnou.

' Ps. 136.
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BETH-LECHEM.*

Na nšclraží Biskupského městastál neomysta. Již Jržel
lístek železniční v rukou, a z díli supčla lokomotiva. které
Lo měla odvésti (lo LlaLéLo domova, mezi touželmč 110

čekající příbuzné a přátele. Duše jeho horoucí, napiataí,
až do clna roeršzclěnš clojmy posledních dnů, letěla jim
vstříc. Jen jednou ještě chtěl poLIeJnouti v místa, lule
zažil čtyři nejaůležitčjší léta svého života. I vyšel přecl
nádraží. Z ranní mlhy a pa'ry vystupovaly přecl ním
Impule a věže chrámů, a v září červencového s]unlxa lmy

nuly mu posleclním zlatým ponravem okna vysoké roz
sáhlé Luclovy seminář-ské.Zatlíval se (lo těch oLen.V tom
jednom dlouhém pohledu obnovil v clu's'isvé všecko, co
za let posledních mocněji se 110 dotklo. OLO zalilo se
slzou, ústa Bolestné se stihla, a matka, které nepozoro
vína těsně se mu přiblížila, zachytila sotva slylitelné

posledníloučení' „S Bohem, ty trpítý seminířií“

* Beth-lechem : domus panís, zásobárna. Užívá se toho jména
u asketických spisovatelů zvláště o novícíútč, jakožto zásobám! příštího
života řeholního. Lze 110tedy užíti stejným právem ; o sensing-Škněžském.
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Duše mladého Lohoslovce je jako ušlechtilý štěp. J est
ještě neliotova, třeba jí ještě růsti. Seminář jest ta
půda, ze které má Lráti všecky ty Lollaté, ]: (luševnímu
vzrostu nevyhnutelně potřeLné látky.
Přesaďte nejnaclějnější štěp Jo půdy mrtvé nebo (10
lxonce otrávené, a zakrní nel) i zanikne docela. Ejhle,

odpovědnost seminář-ei
Ale i naopak.Jestliže štěp sám nezapustí Lo
řenů, zahyne i v půclě nejúrodnější. Ejhle,

věJnost Bohoslovcovai
Smutno pomysliti,

zoclpo

že Ly 1110111
Lýti někde seminář,

který Ly nepodával pokrmy duchovní co nejbohatší
svým svěřencům. Ale neméně smutna jest pravda, že i ve
výborně zařízených seminářích nejeclen Bohoslovec pro
kněžské své povolání získal málo neLo nic, jediné proto,
že neuměl aneLo nechtěl z toho těžiti, co se mu podávalo.

Každým způsobem obsahuje loučení onoho mladého
kněze těžkou obžalobu. Kolmo? Semináře, jestliže ne
Lyl Lokoslovcům tím, čím jim Lýti měl; neomysty
saméli o, jestliže, postaven layv na půdu útočnou, ať
z nerozumu ať z hříšné nedbalosti, neclovecll do ní za

pustiti kořenů (luše své.
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Přihlácláme tedy důležitost zrovna základní &rozho
dující poučení o semináři & seminářshém životě, ahy

hohoslovec mělo něm pojmy jasné i správné.
Volíme ohraz noviciátu

v řeholíchzavedeného,ahy

chom ]: tomuto protříhení pojmů seminářshých poněhucl
přispěli.Naše slova nemají hýti apologií seminářů, ta při
správném posuzování dává se sama sehou, nýhrž hluhhem
Ariaclniným v hluaišti předsuahů, vášní, pomluv, netlo
rozumění, Jo nichž i hohoslovec může zahřeanouti.

Co jest noviciát?Noviciát jest místo hoje. Stává
se, že do řehole vstupuje ne již Jítě slepě následující vůli
cizí, nýhrž muž vědoucí, co chce. Přijímá stav řeholní
ne :: chvilkové ideální nálady, nýhrž po dlouhém pře
mýšlení, ne z rošhoše, nýhrž věcla, že tah plní vůli Boží,
ne hravě, nýhrž po přemožení těžhých přehážeh cloma

i vně. A i taho vému muži jest podstoupiti v noviciátě
trphé hoje, než se smíří s myšlenkou, že navždy se má
zříci vůle své, že navždy se má zavříti mezi čtyři zdi
klášterní, že navžcly má na sehe vzíti jařmo závazků

těžhých, v některém ohamžihu zdánlivě nesnesitelných.
Nehyl hy člověkem, hďo hy těch hojů ještě jednou ne
podstoupil v noviciátě, než navžtly vysloví slovo zá
vazné; &čím hluhší jeho duše, tím hrutějžích huJe je
viřtěm hojů. Nedá se ani mysliti za normálních poměrů
noviciát hez těch zhoušch :! hojů.
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Též bohoslovec je novicem stavu nového, který
třeLas nebyl řeholním, přece těžké zavírá v sobě povin
nosti. I bohoslovec má se na konci Lohosloví zavázati

pouty avatými, niluly již nerozvížitelnými. J en tlučeještě

neproLuzená,

jen tluče po vrchní

nebo též duše

sobecká, věclomězavírající oči přecipovinnostmi, aby
jich jeclnou nemusila nésti, jen taková duše tu může zůstati
klidnou. Ale zpravidla, čím o pravd o věj i p oj ím á

Lohaslovec své LuJoucí závazky, čím ušlechtilejším
se nese směrem, tím těžšími Bude utLán Boji. Netřeba se
za ty Loje atyclěti, netřeba si pro ně výčitelx Jělati: musí
Býti Lřezen, než přijde máj; musí Býti Bouře vnitřní, než
přijtle Blatnévětlomí a šťastnáoJLoJIanost plniti vůli Boží.

Boj tedy v noviciátě i semináři. Má tím Lýti ckválen
a omluven Lažclý Loj v semináři? Jistotně nemají tím
Býti chválení, luložlnoli v semináři zbaběle a cLaLě se

Boji o povolání vyhýbají.
V srxlcitakovém cLaLčm
není možná, aby Byla pravá raclo st : povolání, pravá
úcta ]: němu. Nelze též na takového OPrGVJOVě
spo
lehnouti, jednou ten Bojvypukne přecea čímpozději,

tím nebezpečněji.
Ale rovněž nemá se tím chvály jaké clostati těm, lulo

Boje ty zbytečně

protaLuj

í. I toť je známkou

tluče slabé. A trpítímceléJuževní vychování,
celý duševní po Lrolx. Niluly se neodhoálám l: obě—
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tem Pro stav, kterému jsem se ještě neoJJal cele a vřele.
A ještě méně se tím mají chváliti, lulož ten Loj Lojují

lehl; omýslně. Duše povrchní

přesnoc,Připrv

ním nárazu, ani se nepřesvědčivše opravdově o jeho ceně,
zakazují drahokam, za který Ly jim Byl život poskytl
Bohaté žně a nebe své věčné radosti.

Noviciít jest mís t o z l: o u š 1:y. Zkouší seLe novic,
zdali si troufš unésti Lřímě stavu řeholního; a zkoušejí
představení novice, zclali se pro řeholi Lodí.
Právě tal: se má věc s Bohoslovcem.

Zkouší a Pozoruje sebe Lokoslovec, ztlali mí (losti
vůle a síly vzíti jednou na sebe těžké i svaté břímě po

volání kněžského.Ale hlavně Bývá zkoušen

a Po

zorovún OJ svých představených, zclali podle jejich vě
domí a svědomí l: úřadu tomu smí Býti připuštěn.
Není Příjemná věc Býti zkoušena, třebas i žil: výteč
nílxemLý1.Neníla110<lné vědomí, Lýti na Lažlxémkroku,
při každém slově pozarovšnu, třebas svědomí naše čisté

1,10.
Ale dokud Budou úřady pro veřejn 0 st Jůležité,
LuJe potřeLí i zkoušeli. A clolxucl
jistými úřady
můžeme zaLíti Hallo nejen cizí, nýLrž i Blaho vlastní,
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Budemevždy ]! vclěčnosti

zavázáni těm, lulož pozo

rujícenás,pomáhají nám se zkoušeti u věcipro
nássamýrovněždůležité jako temné.
D ě t i n s 1:y Ly tedy přinejmenším jednal Lokoslovec,
Lterý laypovažoval za tito ]: na sebe, čeko žádná spořáclaná
společnost száti se ani nemůže ani nesmí, a co konečně

jemusaměmusnejvětším
jeprospěcLemauspoLo

jením. Muž rozumný představeným Jolio
řán otevře cluši svouaďájim nahlédnouti
clo nejtajnějěíck záhy-Lu srdce svého.
Nikdo zajisté neočekává, že Lohoslo
vec 11ch při počátku dráhy Jucliovní o

zdobenjestvšemictnostmiLuJoucíllokně
ze, ale všichni mají právo očekávati, že
ěleclmetnou upřímností l! nabytí ctností
těch přispěti chce a přispěje.

Noviciátje

místem přísného oclloučení ocl

světa, místem Llausurý. Bulami papežskými je novic
co nejpřísnějiodloučen nejen 03 lidí světských, nýbrž

i od liclíduchovních,

ano i oclvlastních

Bratří,

pokud nejsou novici. To odloučení vztahuje se na več

Leré jeanání a konání novicovo. Na místo,
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které má Býti odloučena nejen od světa, nýbrž i 0:1 0
statní110kláštera. Na listy, které jclou všecky rukama

novicmistrovýma.Na návštěvy, kterých novic nesmí
přijímati, leč u přítomnosti novicmistrově. Na hovor,
který mu je s lidmi mimo noviciát zakázán Lez dovolení
novicmistrova. To oddělení vztahuje se na čas; jeden
Jen Přerušení noviciátu činí tento neplatným . . .
Nač pain asi je ta soustava ujařmujícílio oLmezování?
Či snad jen na to, aby Budoucí řeholník v klášterní své

cele utonul, aby pro světvnější, pro činnost veřej
n ou navžcly Lyl ztracen? Ale právěčlenovéřeholí,
lule oJloučení v noviciátě je nejúplnější i nejJůsleJnější,
právě ti řeholníci, na př. jesuité, průměrně i co (10 zna

losti světa a člověka, i co (10šířily duševního

rozhledu, ico Jo schopnosti hlouběji působiti
na svět obyčejně nad knězem světským stojí.
J iná teJy tě odloučenosti Lucie příčina. Ale která?
Alay novic, než počne působiti na jiné, měl indy (lříve

nalézti

sama sebe; aby dříve než počne život vyšší

Llásati jiným, měl příležitost, zásady jeho, i sobě snacl

ještěneznámé,hluboko si do srdce vštípiti, v duši
své procítiti, taLořllaztráviti; aby mu zásaclyty
nebyly věcí zevně napapoušLovanou, nýbrž tako
řlxa částí duše jelio, krví srdce jeho.
A na to třeba samoty, zátiší, odloučení. Nikdo ne
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stucluje, neoJJává se vážnému přemýšlení o LluLoLýcL
věclácli při LuLotu a pískotu strojíren, ani v jarém skonu
a lehkomyslném lašltování veřejného náměstí.Jak Ly mělo

Lýti pošetilostí, odebrati se v ústraní při praktické m
stucliu vznešené nauky Kristovy? Jak Ly Bylo možná
hluboko poznati ducha Kristova a jím se vroucně pro
sytiti ve shonu a chvatu tržiště života?
Takový novic, lulyž později vrátí se v svět, tím že
s Kristem olacoval v zátiší a ústraní, neztratil ještě, jakož
neztratili ani sv. apoštolové, citu &schopností pro svět

a jeho choroby. Ale duchovní zásady jeho jako
kalená zbroj Lo chrání jetlovatýcli šípů světské
svůdnosti; má v nich zároveň světlo vyšší, které Ino

činí sc110pným hlouběji nazírati do života; má
v nich jakoby Ixus ducha a srclce Kristova,

jež 110

učí nadšeněji, vroucněji, oLětavěji vrhati se tam,
lule Lěží o duše a jejich spasení. Tal; vyzbrojen
ví, lmclestojí, a svět sám to cítí, aprávě takového
liletlá ve vážné chvíli potřeby.
Má nastávající Lnězduši jinou než nastávající řeholník?
Či Bývá zpraviclla kapitál duševní síly a energie, vrouc
nosti víry a modlitby, oLětování a odhodlanosti, který
přináší do Loliosloví netlávný student, větší než kapitál
těcliže duševních vlastností mladíka, věnujícího se řáclu
přísnémua zachovalému? Ať již tomu jakkoliv, lze vůbec
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jinak nadchnouti se cluclnemi životem Kristovým, než-li
orlluLou, samotou? Devatenáct set let dějin církve cesty
jin & n e z n á .

V té tccly věci nejvýš důležité i Lohoslovec i navíc
jsou si rovni. I Lokoslovec má svatou povinnost Pro
niLnouti seLe zšsatlami a naukami Kritovými. zasadím

těm pouze naslouchati,
toť ještě málo znamení. Ani
zásadámtěm se jen naučiti nestačí.Ale jest třeba

zásadami těmi seLe proniknouti, vžíti se v ně,
aby se staly Juševním majetkem Lokoslovce, Juěí tluče
jeho. A tou měrou, kterou se mu Podaří Proniknouti
se duchem Kristovým v Lohosloví, tou Lucie jednou
šťastným ve svém povolání llněžs ém, tou LuclePůso

Lení jeho v tom povolání požehnaným i LlaLoJírným.
Hle, co všecko na tom zívisí, zclali JoveJe Lohoslovec
přinésti oběť a nevrlmati se zbytečně clo světa, nehleďati

jeho novinek, návštěv, zábav, neotravovati tlučesvé svůa
nými obrazy jeho níruživostí a věžní (v románech a no
velách), ale spokojiti se Byť i méně Lořeněnou, přece
živnější a zdravější stravou opravclovéllo a vroucího i ti
chého života duchovního.

Či tomu není tall? Či kněz světský lnusvémuvytrvíní
v dobrém měně potřeLuje dokonalé Průpravy duchovní

než Lněz řeholní? A ti, kteří praví, že charakter se
v kouří a vrozmanitosti života tvoří, ti že mají pravdu?
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Nuž přece nilulo se neosmělí tvrtliti, že hlo vLouři stojí,
měně pevně musí stati, než lulo v zátiší ústraní nalezl
útulek —- a řeholník má to ústraní ve svém klášteře.
A Inclo Lorami cestoval, ví, že na hřebenech Lor, lule

nejvíce zuříviclior a Louže,je málo stromů, a ty jsou
zmrzačený, zkroucený, přitlačený 1xzemi. Kdo zní

život, ví, že charaktery
osvědčují v Louži.

se tvoří v zátiší, ale

Noviciít jest asketeriem, praktickým cvi
čištěm ve ctnosti. Nestačí, aby novic pravclý clu
cliovní jen slýchal, o nich přemítal, on v nich Bývá
i praktický cvičen. Pokora, seLezapíríní,mrtvení
musí mu Býti známý nejen jako školská definice, ale jako

věc, již na soLě sim zkusil. A vlastně nic není, což
Ly novice tak opravtlově Joveďlo seznámitis ctností,
jako právě ta tvrdí nutnost Lonati ji. A proto též nic
není v noviciště tal: důležitého jako jmenovaní pravě

strankapraktická. Noviciat Lezpraktického
mrtvení a seLezapíríní Lýl Ly malovaným
ohněm, malovanou Litvou.
Kďož, maje na mysli předpis církve, že Lokoslovec,
aký Lu svěcení Lyl připuštěn, ve ctnostech má již Lýti
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„LaLituatusu, utužen, odvážil Ly se upírati, že seminář
kněžský, třebas ne vždy tímže směrem, ale jistě s tímž
důrazem i tu za stejným se nese cílem jako noviciát?
I seminář je asketeriem, kde světsky ještě cítící a Jy
clitící srclceJuckovníko nováčka těž prakticky má Býti
přeměněno v srdce, jemuž „svět jest ukřižovánu, čistě,
tické, pokorné, pro Krista se oLětující. Leč jaký Ly to
Byl rekrut, jaký pozclěji vojín, který Ly pušku znal jen
z obrázků a knih, který Ly nikdy „nepřičickl k prackuu,
nikdy nezažil útrap namákavéko celoaenníko pochodu
za parna a slunce letního? A jaká Bude ctnost Lokoslovce,
který vžcly a ve všem měl svou vůli, sekezapírání pak

zná jen z asketických knih? Jaká jeko poslušnost, jaká
láska k pořádku, když představený ani pouhým slovem
se ko nesmí Jotknouti? Jaká pokora, když denně jako
mocllu sám sebe zLožňoval a kažtlé pokoření co nejroz
kotlněji zamítal? Těžká věc je poslouchati jiného, za
chovati lásku i k těm, kteří přirozeně nám jsou méně milí.
Nepříjemná věc jest, Býti pokořenu, zmizeti mezi jinými.
A věecky tyto trpké věci jsou v semináři JoLře zřízeném

na (lennímpořátlku. Ale zilaž nejsou v elmi důleži

tou částí seminářskéko programu? chaž ne
jsou c en o u, za kterou si má Luďoucí kněz koupiti ten
poklad, Lez něhož si kněžské vytrvalosti a kněžského

působení nelze ani pomysliti, totiž kněžskou ctnost?
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Či mu na ní nezáleží? Či má v úmyslu Lez náležitých
ctností jednou vstoupiti ve svatyni Páně? Jsou sicei přetl
stavení, kteří dovolují světiti hohoslovce, jenž ve ctnosti
není „hahituatusll, ale dovolují to nikoli vzhledem na

hlaho ortlinanJa, nýhrž na hlaho církve.

Jest to asi

tak, jako když se dovolilo Manliovi vrhnouti se střem
hlav (lo hezeďné propasti pro hono communi . . .
*

*

*

Noviciát jest mís t e m m o (1l i t l) y. Má-li vinice
přinésti hohatou úrodu sladkých plných hroznů, třeha
ji chrániti ostrých větrů, ořezávati, okopávati, ale pře
clcvšímje jí třeha žáru horkých paprsků slunečních. Hle,
ohraz noviciátu, ale i semináře.

Ovšem potřehí tu i tam zátiší, stálé hclělosti, seheza
pírání, ale nacle všecko ostatní m im o řá (ln ý c 11 m i 

lo stí s hůry, milostí, kterých nelze Josíci leč m o (l
lith o u . Blahoslavený seminář, kde se nejen konají
mocllithy, ale jímž vane tichý, sehraný, vroucí a sladký

Auch modlithy,kde svatostánek

je srdcem, je

sluncem vyššího života seminář-ského,okolo něhož
nikcly nechyhí mladé, horoucí, odhocllané tluče, ahy na
jeho paprscích rostly, až huďou ušlechtilým vínem ohčt

ním...
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Konečnějest noviciát (lomem otcovským na
stívajícího řeholníka. Tam naLývísvéhořehol
ního vzdělíní. K tomu (lomu a ]! době v něm zažité

i později v těžkých Lojíclx a pracích myšlenkami zalétá,
jako 11„době nejkrásnějšíu. Na horlivosti jeho zapaluje
ještě po letech vroucnost tluče své.
Domem otcovsLÝm je též seminář (luši kněžské. Do
mem pořštulu, přísné Lázně, (lomem odloučeníasamoty,
(lomem sehezapíršní a modlitby, ale i (lomem první Lor
livosti a ranné ctnosti, (lomem největších darů Božích,
nejjemnějšílío vzrostu v dobrém, nejčistějšícll snall a ti

myslů,(lomem právě otcovslxým. Nebyl Lyni
luly knězi (lomem otcovským, LclyLy nebyl ozdoben
zmíněnými vlastnostmi. A čím vyšším, čím čistějším, čím
opravdovějším v něm Bylo snažení, tím vroucnější, ano
světější ním jest jeho památka. Postavme jen kněze (Ivou
Jiecésí vecne sebe, a poznáme Lnecl, z jakých vyšli se
minšřů.
Šťasten, lulo clovecll se na toto stanovisko povznésti,
Lomu seminář nebyl „trplxým seminář-emu, ale (lomem
vpravdě otcovsliým.

Auegace.Na Lom vlastně zavisí rozkvět se
m i n á ře? Na představených; jsouť oni hlavou semi
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náře.Ale neijstřejší a nejenergičtějšíhlava provede po
měrně malo, seclí-li na těle sl al) 6m a c'kakěm. A. na
Opak. Proudí-li silný, zdravý život tělem, nezůstane Lez

vlivuna hlavu,která s ostatním tělem tvoří je
Je 11o rga n i c ký c ele k . Nejskvělejší úmysly přetl
stavenýcli rozbily se nezříclka o zLallnělost a mravní
zchátralost poJřízenýck. Nejkrásnější podniky Juševní
měly kořen v stejném duchu, v stejně mysli, v s t ej n ě

ušlechtilosti jak představených tak i pod
řízených.
Vz p o m í n ka. Bývalo, a snad ještě je zvykem v ně
kterých seminářích českých, že se v nick konaly měsíční
dobrovolně sbírky na dobré účely: na (lostavění kostela,
na stižené neúroclou, na knihovny liďové a pod. Pří
spěvky na ty sbírky platily se z měsíčních peněz, které
dostávali Lokoslovci na snídaní. Mnoký Lokoslovec po
celý rok nesníclal než okoralý chléb 011večeře,ale JoLro
činných příspěvků neopomenul. Jaká spanilomyslnostl
Jest Jovoleno Jovolívati se jí ještě více? Mimo se
miníř čeka lid . . . Důležitější než sám kostel, potřel)
nější než ten (lenní chléb, vlivuplnější nad knihu JoLrou
je kněz, ale ovšem kněz Bokem naclšený, svatý. Aby se
jím stal, třeba Jenně jen oLětovati, ne snídaní, ale tu nebo
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onu ckoutlnusrdce, tu nel) onu vášeň. J e s t láslt a na

ěe L lidu (losti silna a (losti čista, aby ol)
stála i v této zkoušce?
Hor-ujeme pro národ a lícl náš a nemáme oclvally při
nášeti oběti tam, lnle Lěží o to, abychom sami vzclělali

se na charaktery, na vůJce lidu Jacka velikého. J sme
velcí v malém, ale malí ve velkém, a pojímati svoje vlastní
povinností se stanoviska vyššího je námvěcí často (lostitěž
kou. Jaké to hrdinné, skvělé postavy kněžské potkáváme
za všech věků v národech jiných! Smíme se vzdáti ide
álu, smíme se zříci vůle, nezůstati ani tu za jinými? Či
nebylo lay takové samovolné onouzení Hera 1111
pro
střeclností, ano "snatl pod ni, zároveň onouzením líclu
a nárocla na veledůležitém polí náboženského života 1:po
lovíčatosti, nedokonalosti a snacl i zanedbání?

Čí je povinností na tyto otázky odpověďěti? Jaká asi
Lucie odpověď?
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IGNORATIO SCRIPTURARUM
IGNORATIO CHRISTI EST

(0 J. c.)*
Začínám kapitolu o studiu l) o 11o sl o v c o v ě . Jako

úvod kladu tu některé o tom 25110 ny církevní.
Can. 33. D. V. Je consecr.
Nunquam (le manu tua et oeulis tuís receclat liber . . .

Ama scientíam scripturarum, et carnis ví
t i a n o n a m a I) i s . Nec vacet mena tua variis Pet-tur

Latíonikus, quae si pectori inseclerint, Jomínakuntur tui
et te Jeducent atl Jelictum maximum. Facito alíquicl 0
perís, ut semper te cliaLolus ínveniat occupatum.

Can. 1. D. XXXVIII.
Ignorantíamater cunctorum errorum maximein
sacerclotilausDei vitamin est, qui Jocencli officium in Po
pulis susceperunt.
Can. 3. end.

Si in laici; vi: toleraLilís vicletur inscitia, quanto ma

gis in iis, qui praesunt,nec excusatione

est nec venia?

Jigna

* Citáty zde uvedené jsou vzaty : ďávnčjšího zákoníku církevního,

zvaného Corpus Juri; Canoníeí (C J C) Novější církevní zákon, Co
Jex Juri: Canonici, mluví o klerikálnícl: studiích v cann. 974 © 1 n;
976 sg.; 996 sg.; 129-131; 2376 a 2377.
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Can. 9. eaJ.
Qui nescit scripturas, nescit Dei vírtutem eiusque sa

pientiam;ignoratio scripturarum ignoratío

Christi est.

Can. :. D. XXXVII.
Saceraotcs Dei omíssis evangeliís et praplletis vícle
mus comoeďias legere, amatoria . . . verka canere . . .,
et i(! (1qu in pueris (při gymnasístech) necessitatís est,

crimen in se facere voluptatis.
Can. 15. eacl.

Itleo proLiLetur Christianus (což teprv LleríL) figmen
ta legere poetarum, quia per oLlectamenta inanium fabu

larummentem excitant ad incentiva líkiclinum.
Non enim solum tlwuraofferemlo Jaemonibus immola
tur, sed etiam eorum dicta liLentius capienďo (applikace
na naši clol'm není tal: nesnadné).

cm. 9. „a.
Legimus alíqua, ne negligantur; legimus (jiné), ne ig
noremus ; legímus (ještě jiné), non ut teneamus, cetl ut
reputlíemus.
Can. 16. eacl.

Non omnis ignorans immunís est a poena.
me ením ignorans potest excuaarí a poena, qui a quo
(lisceret non invenit. Istis autem Loc ignosci non poterit,
qui Lakentens a quo cliscerent, operam non Jeďerunt.
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Bylo lay .si přáti, aby se (luck těchto starých liáno
nů obnovil v našiel: seminářích. Mnohý nářek jal: se
strany podřízených tal: představených Ly se tím oclstra
ml.
*

*

*

Koko věc zajímá, nechť si proLléclne seznamy knih,
jež Lokoslovci ze seminářslxýck knihoven si vypůjčují
a čítají. Je-li v některých těcll seminářích (nepravím ve
všech) mezi knihami, jež se čítají, 3 až 5 procent vědec

kých, pravím vůbec vědeckých a ne výlučně theolo
gicllýcli, P&L je to ještě mnoho. Ostatní samá Beletrie
a to Beletrie Lez výběru, Loclná Jěvěátel: patnácti nebo
ěestnáctiletých.
Při tom dlužno uvážiti, že za (101)našich vstupují (10

seminářů
i chovanci víry otřesené, povolání ne
j a s n (: 1: o . . .

Připouštím ochotně, že ti, kdož takto u ])íj ej í &r a
h o c e n n ý ě a s, ani nevědí, co činí. Pomíjím otázky,
kolik tím trpí láska ll vážnému studiu, ano 11th v á ž n ě

studium se tím vůLec činí nemožným. Mnětu
jen tane na mysli nenahraditelná škoda, již při nejasném
cítění a snažení mnohých Bohoslovců v e i 1:e r &jej ic 11
m :-a v ní v y c 11o v á ní takovým čtením nezbytně utr
pěti musí.
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Ta věc hy u nás zasluhovala studia a péra Cervante
sova.. Aproti ní hude isvědomitě přičiněníseminířských
představených prostředkem sotva polovičatým, jestliže
„fakulta“ neho theologický ústav nedovede vzhuditi v po
sluchačích opradového zájmu, upřímného nadšení pro
vážnou práci vědeckou.

Studium jest při hohoslovci vůhec jeden

: nejrozhodnčjších činitelů vychováva
cích, a to studium položeno skoro výhradně
do rukou fakulty neho theologického ústavu.
*

*

*

* Komu hy se ta slova zdala nadsázkou, nechť laskavě uvaží ohrom
ný dosah věd. Ostatně data nahoře uvedeni nejsou nikterak výplo
dem m6 fantasie, nýhrž výsledkem studia pravě o té věci v některých se
minářích konaného. Co jinde pravým opakem v tom směru se děje
dobrého, není mi neznámo ; hylt' jsem sám po několik let členem ho
hoslovecké Jednoty literární. Ale nevarovati zde, nepoukazati na ne
přístojnost skutečnou, zrovna hříchem bych považoval. A ještě něco.
Jen ze zajmu pro poměry bohoslovecké stopoval jsem, kde jen se u
dála příležitost, tutéž věc mezi studujícími fakult jiných. Nebylo těch
příležitostí tolik, ahych na základě jejich určitý, konečný si troufal
pronésti mud; ale pokud mé zkušenosti sahají, nevěnuje se nikde jinde
heletrii tolik drahocenného času, jako u nás. Snaživí medikově mi
zrovna odpověděli, že po všecka léta studií na knihu hdetristickou
jim nezhylo chvíle. Nejsem zásadním nepřítelem heletristického čtení;
ale tak, jak tu a tam se děje, považuji je za hlízu seminlře. Na
tu věc obracím pozornost představených, ale předevšímseminaristů

samých.

1:5

Kolik našiel: Bohoslovců má na konci stuclií jaký ta
Lý samostatný názor 0 theologiclié věclě a jednotlivých
jejích koětvícL? O Jogmatice, mravověclěa pal.? Při
pouštím rád, že osvojili si sumu jednotlivých vět z tlieo
logicLé věcly. Aje clostačí to? Dostaěí alespoň na tolik,
že pozclější Lněz LuJe moci LliJně vše c 1:o zakrýti La
neLnou větou, že praxe církevní nelze srovnati s církevní
teorií . . .

Kolik našich Lokoslovců má na konci stuclií jakýsi

přehlednejdůležitější

theologiclxě literatu—

ry, ať starší ať novější? A přece jest i věcně &ů lila &n (:
studium, zaneJLšvš-li se znalost literatury, p ra cí z (1o l)

ré polovice

ztracen ou. Či je všecko,coněkclyknězi

světlomitěmu z toho nel) onoho oLoru jeho činnosti se
může namanouti, obsaženo ve „slxriptecL“ profesorskýcli?
Kolik našiel:Lokoslovců mána konci svých stucliíspráv

nýnšzor o významudobrýcha zvláště theologic
k ý c 11č a s o p i s ů? Jsouť jako myšlenkový trli, Iule se
sueďšvšme se vším, co v theologicllč a jiné věclěje nej
novějšího, nejzávažnějšíko, co nejvíce Lýkš dobou a cluše
mi. Jsouť téměř jediným prostředkem zachovati si živý
zájem pro dobrou knihu, u m ě ti i: o u p i ti cloLrou a

opravdu cennou knihu. JJu na trh, ale jen jaksi ze zvy
Lu, nemaje v úmyslu něco tam Loupiti. Ale lulyž tam
viJím ty mnohé praktické a užitečné věci, maně saliěm

1:6

po peněžence a jsem vtlěčný za příležitost oLokatiti, clo
plniti svou chudou domácnost. Tak je též is trkem dušev
ním, s Jolarými časopisy. Máme je některé -—-važme
si jich. Učme se cizím jazykům, aLyckom svůj úzký oL

zor Juševní mohli olaokatiti izkušenostmi národů jiných,
v nejednom nás vyspělejších. Jsou věci, které kněz mů
že oželeti, které nemusí Lýti: ve stravě, v oděvu, v zá
Lavácll, v cestování. Ale nikcly svědomitý a svého (lu
řevníko pokroku (llaalý kněz nevzdává se Jolaré knihy,
a což s tím úzce souvisí, dobrého časOpisu, vlastně &o 1)

rých čas 0 p i sů. Znal jsem kněze, za jedenáct měsíců
viděl dvakrát maso na svém stole: o vánocích a o veli

konocích. I jeho náLýtek velkou částí nebyl jeho. Ale
Jolará kniha, čas0pis, i cizojazyčný, mu Lyl na místě
prvém, i před samou kuchyní i před pokoďlím oděvu a
náLytku. *
*

*

*

' Poďati tuto ihned praktický návod pro studium jednotlivých Jis
ciplin theologickýck, jak By si bylo přúti, přesahovalo by dalekoi me
ze článečku našeho i naše síly. Jen mimochodem poukazujeme na 1:0-

hatý materiál, který o věci té uložen v Hettingerově

Timotkeu

(Freiburk im Br. 1890), nejnověji pak ve franc. časopise Le cano

niste contemporain,

r. 1896 nisl. (J. Hogan, Études cléricales,

uvádí četnou litaraturu i mimofrancouzskou). Ze starších budiž ale
jmenovánMabillon, který v klasickém svém díle De studiis monas
ticis (Venetiis 1729), tom. I. pag. 134. ss. a tom. II. pag. 228 ss., po
ďóvá rozvrh studií i děl bohoslovec—kýchpro počátečndu. Na slabé
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Mají snatl tím vším odsouzeny Býti naše studia? Ní
Lolív. Tím mí Býti naše mládež naLšJana Lu snažení

vyššímu.PotřeLí, aby i po té strance svého

povolaní Lohoslovec měl své ideály.
J est veliký rozclíl mezi věčným „Aš-ením“aimezi třebas

počátečníma na učiteli závislým hlídáním; mezi sle
pým následováním a mezi vlastním zkoušením svých sil;
mezi gymnasistou a mezi studujícím vyšších škol. Právě
u nás máme nejméně příčin v oné nadmíru důležité částce

kněžskéhoživota spokojití se . oustav o u gym na sij n í.

Ale jal: sloučiti vyšší nároky s Lrí t L 0 stí ča s u vy
Lízanéllo studiím Lohoslovným?
Nejlepší způsob, jal: vykořistití co nesvětlomitěji krét—
Lou (laku theologických studií, Lucie vždycky, v z l)u

clí-lí se v Lokoslovci samém co nejživější ú
ěa s t pro oJLorné jeho studium. Prostředky pal: tu účat

szuJiti jsou jen (lv a.
P rv n í m prostředkem jest, rozvinouti co 11ej uip 1n ěji
stránky tohoto seznamuMabillonova upozorňuje Biumer, Johannes
Mabillon, Augsburg, 1892. str. 209. ss. Na podkladě Mabillonovč BH
se o téže věci Fraelaamer, Stimuli Ioannis Mabilloníi ad exeitanďos..
religiosos, ut se studiis applicent. (Ratisbonae 1763), pag. 158. ss.
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a co nejbezprostřeclněji

přeci očima posluchačů

oLraz té nebeskou krásou se skvící a věčně jarým ži
votem Lující zaliracly, již nazýváme v č (1o u tl: e 0 1o 3 i c

kou. Profesor, jeho slova, jsou jen mostem do tě za
Lracly; Lěcla,kdyby ten most měl nakracliti krásu zakra

Jy samé! Profesor, jeko přednáška,jest jen interpre
tem v té zahradě: upozorňuje zanícené zraky diváků na
nejkrásnější i nejdůležitější části nebeské té zahrady, na
jednotlivých zjevů skrytou souvislost, na některých částí
praktické upotřebení, ale duševní zraky Lokoslovců za
jeho přednášek nepřetržitě se upírají na vznešenou zaluaclu

samu,na onu svatou theologii,

s ní Bezprostřed

ně se seznamují, jejím svatým ollněm se zaněcují.
Je snacl třelaa slova ta oLjasniti příkladem? Profesor

Lotaniky, který své žáčky začátečníky vodí (lo jarní

kvetoucí přírody a tam je učí, zkouší, Lystří.
A profesor jiný, který do Botanické přednášky přináší

sámcoLoďinuněkolik svacllýcl'i exemplářů kvě
tin, aby na nick vysvětloval Botanickézákony. Jaký
to rozdíl! Zkusil jsem na sobě obojí metoclu. Co jsem
si (10qu zachoval lásky k přírodě a jmenovitě zájmu
k rozkošným Jítkám Flořiným, mám od profesora prv
ního. U toho také jsem studoval s nadšením. U druhého
jsem v hodině -— spával.

Což jest přece rozdíl, poznávám-li květ v živém, Lo
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Latém rámci jarního plného života, nebo rozeLíám-li 110
v chudém osamotnění dusné školy! Což jest ohromný
roníl, sledují-li větu učení Božího ve spojení s jejím
historickým vývojem, s jejím vlivem na dějiny církve,
s jejím prokloulaením a procítěním církevních Laďatelů,
s její stálou souvislostí s větami jinými, s jejím často
hlubokým významem pro (luše . . , aneLo podívám-li
tutéž větu oscLaaou ioueštěnou, chuďíčkou i Lezvý
znamnou, mrzutý materiál pro paměť„žéltů“ Leztolao pře

tíženoul Prvníje církevnívěda,druhéjsou -- „s Lrip tau.
Druhý prostředekszuJítí zájemposluchačstvapro

theologiíjest:umožniti jim co nejvíce samostat
n é studium.
Lze-li co (10 vědeckého snažení gymnasistu přirov
nati nemluvnětí, jež nosí na místo, Lam se má dostati,
pal: lze Bohoslovce přirovnati ne sice ještě muži samo
statně ve věclě theologické lu-ščejícímu, ale přece hochu

za vedenístarších 0 první samostatnou

cllůzi se

p o 11o ušej íc ímu. Nebývají sice všichni té samostatné,
třebas počáteční a ještě nedokonalé chůze séLopni a
chtiví; aby však aspoň většinou tal: (lalelxodospěli,

musíLýti ideálem jak profesorů, tall žalmů.
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Vyslovil se Lterýsi již v Pánu odpočívající Biskup,

že jemu Lěžío to, alay měl pastores

O požadavekpraktického

a ne Joctores.

vychování

Lleruroz

Líjejí se nejčastěji všechny vyšší snahy studijní nejen
na ústavech LiskupsLýcL, ale i na vlastních theologic

kých fakultách. Právem-li?
Ve vzdělánívšestranném

i clůlxlaclném, ve sna

žení opravdovém a nadšeném (a o to zde Lěží proti apa
ticllému, LousLovatému, nezřídka i pohodlnému, La za
Lálčivémuzpůsobu mnohých „stutliíii) jest jistotně i vzác

ný Ixus praLse, ovšem iněco více naJ to.
Ostatně, kdož Ly si troufal tvrtliti, že čtyřletým a
čistě praktickým studiem vzdělání kněze třebas jen po

té stráncepraktické,může Lýti považováno

ukon

č eným? Toť právě jako kdyby misionář, který niluly
přecl tím misií se nezúčastnil, chtěje se vzdělati na (lů
kladného kazatele misijního, již napřed v's'ecllakázání
si vypracoval a pal: při nich po život pozdější věrně se

trval. Se špatnou by se potázal. Ovšem musí míti i tu
Lnecl zpředu jakýsi návocl a jakousi připravenou látku,

ale misionární kázání se pracují teprve na mi
siícL, aneb alespoň, když'ltněz více misií prakticky vy
konal. To je pravidlo v té věci jediné oprávněné. Stoje

v praksi misijní a Lystrým olxemzLoumaje život
itajné jeho proudy, maje však také knihu v ruce,
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Japlňuj e, Opravuje, co Jříve nedokonaleneh i špat

něpochopil,a zjednává si vědomostí nových
o otázkách, které mu dříve ušly. Tah stává se mladý

misionářteprve opravdovým

misionářem.A sv. A1

fons ne hez příčiny přikázal synům svým misionářům,
ahy „mezi knihami ztršvili svůj život“.
A totéž týlní se svou měrou každého kněze praktic
hého. Musí již přinésti clo půsohení kněžského jahousi

sumupraktickýchvět. Ale knězem vpravdě pral:
tichým se stane až v praksi, a stane se jím jen, hu
cle-li míti (luěirovněž vnímavou pro potřehy svého staci
ce, jako pro (laplnění a zdokonalení svého vzdělání.
Bude-li jeho zájem pro Juše stejně velikým jako jeho

horlivost lie knize, Lucie-liházati, zpovídati, hate
chisovati, ale, ať tah Jím — s knihou v ruce. Jinak
hutle jeho prahse hrzo (podle slov hishupa Aichnera)
„consuetuclo errandi.“*
Ano, Lďyhychom měli říci, co se nám při mladém
knězi zdí důležitějším, zda-li ta jistá suma praktických
vět, či líska ke knize, zájem pro ďalší sehevzclělíní, .vě
(lomí počíteěné nehotovosti, rozhodli hychom se hez
váhání pro věc druhou. Nedostatek věci první zaviní
' Mluvč kdysi o jisté „pralui'll duchovní správy, takto se pronesl:
„Quiď est praxis? Praxis est consuetuclo errancli.“ Slova, jimž největší
část pravdy upříti nelze.
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chybyna krátkou dobu prvního půsoLení, ne
Jostatelxvšak věcí (lrulléna celý dlouhý
z'clější.

život po

Leč kořeny toko ušlechtilého i pro praktické půso
Lení kněžské neocenítelného zájmu pro další sebevzďě

líní, kořeny ty leží zpravidlav důkladném,

co možná

nejúplnějším, svědomím a láskou pěstovaném
studiu

již v semináři,

zřídkakdyv neuvědomělém

pasivním papouškovíní.

Maně se zastavují při naší kněžské literatuře, nebo
vlastně při našich kněžích spísovatelíck. Jak to vypadá
s naší literaturou kazatelskou, jmenovitě s našimi Laza

telsliými

1isty?K<lo jednou se naučilpřesněvědecky

pracovati, myslíti, nezapře toho ani na kazatelně. A La
zatelna to jest, kde Jevaclesátclevět procent kněží pral:
tíclly ukazuje, jal: si umí všžiti pravdy, jal: ji zná Ille
(latí. Proto právě z těch Lazatelslxých listů lze tolik
uzavíratí o vědeckém, theologickém duchu kleru. Vý
mluva, že je nás kněží málo, že nás Lucle místy pořád
méně, neplatí. Tu si nezřídka berou za zástěru kněží po
Locllní, aby konali ještě méně, než Ly Lonati mohli a
měli. Na tu vymluvu, i tam, ]nleje oprávněna, je odpověď
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jediná: racionalisace,

V'VI
modernější, pronikavejsl,
na

Lohatších pramenech založený způsol: práce, jal: se to
(Ines, Bohužel ne na štěstí dělnictva, provádí na poli ží
vota hospodářského.

A vůbec naše theologické časOpisý. Neměli
jsme (10 nedávna, mý nárocl osmimilionový, ani jednoho
čas0pisu asketického, filosofického, a co LYIYčasopisy
theologiclxé, žívořilý následkem nedostatku kněžských
jal; přispívatelů tal: odběratelů. Bokuďíký stal se tu ocl
nedávna veliký polu-ok, ale je v řadách Lleru praktický
zájem o ty nejvýš časové i potřebné poclnilxý tall veliký,
jali Lý Býti mohl a měl?
Naše nejlepší a nejčetnějí navštěvované schůze kněž
sllé se odbývají ve znamení -— politiky. Onen převrat

v Juchovní správě, alice katolická,

zůstala u nás

skoro všucle pouze — na papíře. I dobrá vzdělávací li
teratura lidová volá po prohloubení, rozšíření a cílevě
Jomém semlmutí. Vím a plně uznávám, co se i tu děje
v Olomouci, na Velehradě, v Praze. Jen LJýLý tolxo
Lýlo ještě více, za ještě větší účasti celého Lleru, všeclm

Jiecésí_ ..

Zastavují se u Beletrie. Měli jsme více kněží

theologů nebo více kněží Leletristů? A nebylo
u nás doby, kdy Leletrie na našiel: faráclm, v na

šic11knihovnách o celé Ilony předčila svatou
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tla e 0 1o s i i? Kdy kniha asketická Byla u nás věcí (losti

neznámou,ale z Beletrie jsme si odnášeli Lesla

našeho kněžského života a působení?
Nemohu za to, ale vžtly ty Bolestné mezery v naší
literatuře připaďají mi jako trpLá obžaloba našeho theolo
sicLéLo studia, které neclovecllo širší, nadanější vrstvy
mladého Lleru získati pro vážnou práci Bohosloveclxou . . .
Ti, co zasedli na stolcícll Lohosloveckýcll, měli Bližší
a snad i naléhavější úkoly, a jiných 1! hlubším poďni
Lům na poli theologie (ve smyslu nejširším) nebylo, nebo
jich Bylo jen málo . . .

Nepodceňuji Beletrie, ale varují proti jejímu p i'-e c e

ňování. (O minulosti mluvím,ale pro Budouc
n o s t varuji.)

U nás listy beletristické

podjaly se reformo

v a ti Llerusi
U nás listy 1)el e t r i s t ic ll é, za nimiž nestálo ani jedno
věhlasnější jméno theologiclsé, osmělily se v čistě tllco
logiclxýck otázkách převzíti vůďčí roli!
U nás listy 1)e 1e t ri stic ]:é předpisovaly, vyhrožo

valy Liskapůmo výchově Llerui
U nás listy Lcletristiclié
Llásaly clo světa,že po
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vznesly úroveň vzdělanosti v Lleru, ale nepověclělý, že

legalisovalý ve sloupcích svýc11Lezcllarallter
nosti . . .
Výše než p o esie, i čistí poesie, jest Kristova věro
ulla, jest křesťanskámravoulta.

Více nežkrásný cit vážíním dobrý skutek.
Více než věda platí nam charakter.
Více než zíLa vu cenímetvrdou — svatou po
v i n n o s t.

Mluvte nám o kráse, ale neochomujte nás v tom, co
je naším převzatým závazkem.
Polníclejte nás 1: osvětě, ale neničte naší svornosti.

Horujtc pro napravu, ale nevoďte nás na cesty, kde
LýcLom se musili styďěti za vás i za sebe.

Stůj t e s námi, ale jen v dobrém, jen v čestném, jen
v povinnOsti, jen ve svornosti, v čistotě a slušnosti.
Naše povolání předpokládá ne mravně výLucLané
elegíný, ale muže, celé muže, otužilé, avšak i věrné,
apoštolské.

Nemaliý je zjev a jen zmíniti se o něm již nepříjem
no: tý věčně Boje a strany kněží proti kněžím, listů
katolických proti listům katolickým. Vlastně Ly se nás
tu ani netýkal; ale nezůstal Lez vlivu ani na náš theolo
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gickýJorost.Přenesl otravný jeď stranictví Jo
řad mladistvých, ale ještě nedosti jasně roz
lišujícíck naclšenců, a nejedenLokosloveczaplatil
to kněžským povoláním, jiní ještějako kněžíuvr
ženi na (Iráku, hle jich jen s obavou lze sleclovati.
A Lýli mezi nimi i Bohoslovci nad jiné nadaní. Řekne
se: NeLoJili se 1: nám. Ale lépe lay Lýlo Bývalo zís

kati je Kristu

a církvi. Luxus, utráceti povolání

a talenty, má u nás v JoLě přítomné stánky velmi po
vážlivě.

Vznáším tím snad oLžaloLu na oný jistě strany? Po
kud jsou vinný, sotva svoje počínání ospravecllní přetl

Bohem a před katolickým

1iJem,jemuž kněžívý

rváni . . . Než nám tu Lěží o studie Lokosloveclxé. Na

cluté přeceňování vlastních sil, Lorečné se
přidržování nezdravélio raďilmalismu,nesvě
(lomitě zamítání vůďců a rádců Bokem ustano
vených

má u Lokoslovce

(zvláštěnaJanějšíLo)

obyčejně kořen v neuspokojivém, v neimpo
nujícím stucliu větl vlastníci).
Nám tu Běží o Lokoslovce, aby se uvarovali poclni
kání sebevražedného. Ovoce předčasně dozrávající jest
nechutná paclauxa Beze šťávy; kde není dětí, není po
zJěji mužů. To je pravdou i na poli duchovním. Anglický

student universitnístucluje a hraje v míč, pokud je
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studentem. Kclyž dospěl v muže, diktuje zemím zákony
avynucuje světu úctu zralostí i velkolepostí svých plodů

duševních.Potřebujeme kněží, mužů, celých kněží,
celých mužů, patlalixaminic se nám nepomůže, leží jich
vůllol až příliš mnoho.
*

.

*

Nelze mluviti o stucliutheologickém a nemysliti při tom

onoho systému, jak se u nás vybírají a vychová
vají Budoucí theologičtí profesoři, jaLjepostaráno,
ikdyž nastoupili svůj ůřacl,o jejich další theologicllě

seLevzclělšní,
ano, částečněi o jejich časně za
0patření . . . O našich theologickýcli Bibliote
kícli, jail někde jicl'i nalézti (nebo vpravdě nenalézti)
atd., atd.

Ta věc saka hlouběji cloživota církevního

(nepra

vím pouze kněžského), než Ly se na první pohled zclílo.
Ale nechci se o ní díle šířiti -- nesmím se vtírati . . .

U nás mnolio podniknuto v poledních (lesítiletíclipro
reformaciseminářůa Lleru. Reformovati studia Bylo

Ly reformu tu Lorunovatii
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Ve střeJovělxuzobrazovali učence jakožto muže vze
zření vážného, poněkud až rmutnélxo, jellož oko p o z (1v i
ž en o 1: n eL i. Studium, studium theologie jest naší p o

vinností, ale v němjest i Ixus nebeského světla,
nebeské raJ ostí. Není Přítelem svým 130110
slo vec, jenž je zanedbává. Sv. opatVilém Praví:
In stutliis sanctis Jiscutit se animus ct invenít et emendat,
munclans se al) omni inquinamento carnis et spiritus, per
ficíens sanctificationem in timore Dei. Amorem ergo Dei
in Lamine ex gratia genitumlactat lectio, meditatio pasát..

. Epist. ad fratr. Je Monte Dei. 1. 2. c. :. n. 6. Migne P. L. t. 184.
col. 342.
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GAN-EDEN.*
Gan-eclenLokosloveckéko

života kraničí vžcly

na západě s ročníkem nižším, na výck o dě s ročníkem
Bezprostředněvyšším; na jiku souseclís prchajícím právě
veselým jinošstvím, na sever pak prostírá se přeciním
mužný věk zářící v plné kráse zlatých ideálů a sna11.
Již ta clivná směs souseclů tak různý-ck jest neposlal
ním činitelem blaženosti Gan-ellenu. Zápa (1se sladkým
vědomím šťastněvykonané práce, východ s oLlažují
cím pocitem nového postoupení; jik s posledními květy
Lezstarostnosti, smíchu a nevinné Lujností, sever vrha
jící do života množství okouzlujícíck, ještě žáclným stí
nem nezkalenýck paprsků . . .
Toť Gan-cclen polohou geografickou.

Mám vylíčití i vnitřní

jeko Lokatost a krásu, tí

cllou Blaženost a milé štěstí?

Gan-etlenem protéká řeka, a její jméno -

Láska.

Prameny pak této řeky jsou v úctě mladších pro to, co
již dokázal, a v příckylnosti starších pro to, co ještě má
Jokázatí, v povznešení srclcí příbuzných, v zájmu živém
oLce, především pak v prívilegiu mládí a jeho nároků
* Gan-eďen :
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zahrada rozkoší, viz Gen. 2, 8.

na život . . . Niluly přecl tím neteLly, &Později nika
nepotelxou tak hojně Prameny té požehnaně řeky, tak
bohaté a Přece nezkalené, tal: mocné a přece rasty Hitl
né, tiché, šťastně. Z požehnaných jejích vln napájí se
mladá, Jesítiměsíčným vztlálením vypráhlá (luče Loko
slovcova. Jí jsouc zavlažována, všecko vůltol něho vyř
ším, Lujnějším, Plnějším, vlní se životem.

I stromy a květy svoje má Gan-ellen.
Stařičlxékoruny otce a matky — nikdy se pod jejich
stínem slaďčeii neodpočívalo; nevinná lilie srdce sester
sLéLo, kvetoucí jabloň (luše Bratrské -— niluly jejich vů
ně nebyla přístupnější. V Gan-edenu i vztlálený květ je
Lližším — královská růže i chuclouxa v prachu . . .
V Gan-eJenu hory starostí a práce stojí v pozadí,
zvětšujícejen velkolepost panoramy, vysílaj íce : dáli chlá
Jell mírnivý a Lonejšivý . . .
V Gan-eclenu jasně svítí Llallě věclomí milosti Boží,
jeho prozřetelnosti a dobroty, jeho Llízkosti a přítom
nosti.

V Gan-eJenu vroucněji Lije srdce čistými ideály, vý
še stoupá nadšená Píseň modlitby . . .
*

*
3!—

Dojemná, ale i krátká je Píseň svatého Písma o Gan
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eďenu prvních rodičů. Končí smutně, končí jejich páclem.
I má píseň o Gan-cclenu Lokosloveclsém je krátká.
Ne že Bych v násleclujícím chtěl odvolati, co jsem pro
nesl v předchozím, ani že Bych chtěl líčíti pády 130110
slovecLéLo Gan-eclenu, nýbrž že úmyslem mým klav
ním jest páclů tčclx — varovatí .
*

*

*

Gan-eJen, jal: známo, Byl i místem zkoušky. Též
Lokoslovecký Gan-vedenmá tuto vlastnost.O prázd

ninách zkouší se a poznává, kolik opravdu zís
kal bohoslovec na duchu v roce minulém.
Zkoušejí se jeho úmysly,

zdali jsou čistým zlatem,

nebo jen -— pozlátkem.

Zkouší se jeho modlitlaa, zdali s ní v seminářiu
zavřelsňatek na život a na smrt aneLo jen Lo ntuLer
níum chvilkové, nucené, vypočítané pro představené a
pro zcli seminář-ské.

Zkouší se o prázdninách Bohoslovcova p o c ti v o st,
zdali skutečně jest, čím v semináři se ukazoval, anebo

ztlalí král pouhou nečestnou — LomeJii.
Zkouší se jeho síla, zdali Jovecle í mužně oLLájiti
a zachovati, čeho dlouhou celoroční prací nastřátlal, a
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nebo ztlali si nechá prvním nárazem, první nahodilou
příležitostí všecko znovu vyrvatí.
Zkrátka, o práanináeL se poznává, je-li Lohoslovec
Opravdovým, silným c11aralttere m, nelaonestálou, všem
Jojmům podlékaj ící loutll ou.
*

*

První ráj měl svého svůďce. Kterak Ly 110 neměl
i nejkrásnější ráj studentský, kdyžtě přece ráje prvního
navžclý zůstane jen slalaým stínem? Ráj Výrván první
mu člověku O(l zlého nepřítele v podobě Laďa. Nejed
nomu Lohoslovci vyrván ráj jeho a všecko, co s ním Bylo
spojeno, týmž nepřítelem odvěkým, ale oclěným v rou
cho jiné, časovějčí, modernější.

Staré světáclxě známosti,
nemírně požívání lihovin,
z a 11511: a,

vlažnost v duchovních cvičeních,
nepřiměřené společnosti,
hle, toť ta osiclla, která nepřítel Jučí tal: rád strojí ne
zLušeněmu Bohoslovci o prázdninách.

Kardinál Manning pokla'Jal ještě v pozdních letech
za velikou přednost svého mlšclí, že vývoj jeho (151se
jednotně, jednolitě. Nejeden kněz Ly mom o solaě říci
právě naopak, že neštěstímjeho Byl nedostatek takové jecl
notnosti, jeclnolitosti, zvláště v přeďůležitých letech vý
chovy seminář-ské.

Přiněšejí to, žeumliu, poměry naše nynější, že do se
minářů kněžských vstupují mnolucly i mužové srclcí ne
sice zkažených, ale též ne úplně volných. Co je stálo
vnitřního Boje, než se poněkud smířili s novým povo
láním svým! Ovšem že těmi Boji trpěl i ostatní život clu
cliovní. Konečně se zacelila jaksi staré rána, (lalo Ly se
očekávati, že alespoň nyní zcela odevzdají se Bohu a stu
Jiím . . . Tu přicházejí prázdniny. S nimi

vracejí se staré příležitosti,
obnovené, někdy vyp očítané a Jotěrné úto
Ly strany jiné,
slabost, malicherné ohledy Lohoslovcovy,
nedostatek rozhodností,
něluly přeceňování vlastních sil a spolellí
ní na úmysly učiněné,
nejčastěji tajná touha po ovoci se stromu

zapovězeného.
To všecko může se spojiti, a Lclyž minuly prázdniny,
vrací se (něluly se vůbec nevrací) LoLoslovec Jo tichých
144

zclíseminář-skýchhůř rozerván než původně do nich vstou

pil. Nastávají nové, těžší hoje, nová, těžší zaneJhání (lu
chovní, stutlijní. Konečně snacl se (lostavuje nový, ale
již méněpevný klicl duševní. Na jak dlouho? D o nej

hližších prázdnin.
Kažtlé nové prázdniny jsou novým, ale zhoršeným
Výcláním prázdnin předcházejících.
Tak to jcle od letních práztlnin (lo vánoc, 0:1vánoc Jo
velikonoc, ocl velikonoc (lo sv. Ducha . . . OJ prvního
roku (10 druhého, do třetího . . . (lo svěcení.

Tak si odnáší hohoslovec z každých nových prázcl
nin nové a nové ráný. Nedivno, že v některých diecé
sích hiskupové zakázali vůhec hohoslovcům chocliti na
prázdniny.

Známý je vtip o hanáckém ráji. Teče prý jím řeka
vroucího másla. Na jedné straně leží „stréček na hřochou,
na druhé je veliký kopec perníku. Veclle kapce stojí an
děl, a hnčta z perníku „češke“ (knedlíky), hází je do
máselné řeky. Uvařivše se v másle vyskakují „šeške“
samý ven v tu stranu, kde „stréček“ oclpočívá. Potřehuje
pouze otevříti „hohoii, ahý mu (10 ní samý vskočilý.
Ten vtip o hanáckém ráji se (Ines právě tak už pře
žil, jako se přežily hanácké „Írýtlký“ (kazajký), hanác
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1:6spodky, hanácká vydrovha. V dnešním

hanáckém

ráji hy řeha tehla nejméně pivem aneho vínem, a anděla
hy zastupoval (huďiž nám ten výraz prominut) řezník,
házející ne-li zlo řehy, tož přes řeku hlohásy, řízhy a
poclohně „lahůclhý“ . . .
Co při tom vtipu ostatně je nejpozoruhoclnější, jest

světlo, hteré vrhá na chuťliďu ještě ryze čes
hěho, slovanského.

Na jeho ráj Jostačily „šeš'helď,

perník, máslo . . .
*

*

*

Žert stranou. Bývalo ; v zámožných naších rodinách
venhovshých, že se maso dávalo na stůl sotva o něhte
rých svátcích, a pivo se nepilo, leJa když vzácný host
Jům navštívil. Ani v městshých rodinách nemívalí ma
sítě pokrmy přednosti, a hráli Gamhrínoví i tu jen mi
mořádně shláďán holcl. Za to se tehdá vychlouhal náš
lid hypící silou a německá slahost hyla mu příslovnou..
Jeho chaty Jýchaly až prostocluchou spokojeností, jeho
luhy zaznívaly radostnými zpěvy . . .
Pívem, kávou, masem přihlížilí jsme se sice o mnoho
novověhě kultuře, jen, želhohu, že ne po stránce její
nejlepší. Pivo, Láva, maso vystrašilo z příhythu našeho
lidu jednoduchý mrav, zlatou spokojenost, veselý zpěv.
',.ČtyI—iNěmci na věrtel ovsa,“ přísloví na severovýchodní Moravě.
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Na jejich místo se nastěhovala moderní poživačnost, mo
Jerní materialismus, ale i moclerní rozervanost . . .
A když lití se neubránil moderní masité a zvláště anno
holické kultuře, jala Ly se jí Byl ubránil student, který
jí vůbec již celým svým stavem stojí Blíže? Měrou zvý
šenou týlní se studenta, co řečeno právě o lidu.
Studenti shledávající jako Jrahě poklady národní pís
ně, napájející duši svou 2 clějin svého národa, podnikající
o kousku chleLa a vodě vycházky (10míst z historie pa
mátných, věnující poslední groš na JoLrou knihu, ctící
jako relikvie staréjxroje a zvyky lidu — ti stuclentí, zclš
se, již vymřeli. Jiným směrem nese se naše nynější mlá
Jež . . . Znám střeclní školy, kde t. zv. školní výlety

Byly zastaveny jedině proto, že nebylo možní zpíté
žactvo (lostati z nich (lomů . . .

Dnes není ani jedné Opravdové autority, která Ly se

stanoviskaprospěšnosti nebo dokonce potřeby
tělesně zastávala se pravidelného pití piva, vína. Dnes
nacpal: pořad obecněji ozývají seLlasy o zLouLnosti
takového praviďelněko požívání lihovin.*
* Vypravoval

mi jeden náš misionář, že viděl v Německu dů
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Se stanoviskavšak vyššího,i<leá1nílio snažení
dlužno to přisaLání na alkohol, tu alkoholovou idolo
latrii považovati zrovna za ránu morovou.
Bohužel, že prázdniny, které svým prostým zdravým
okolím Ly molily Lýti nejmocnějšímlékem proti 011sz
němu a pořád více se šířícímu alkoholismu, že práztlniny
právě se svými rozličnými návštěvami, schůzkami, vý
lety, nerozumnou štědrostí příbuzných a známých ne
zřídka zlořáclu tOIIO mocnou jsou vzpružinoufrk
*

*

*

stojnílly, jak v předním hotelu pili veřejně— mléko. Bylo to město
garnisonní, nikoli snad lázeňské. Příležitostně tu upozorňujeme na

pěkný a věcnýčlánek„Mšssigkeitsbestrebungen.

HareBe

deutung, Aufgaben und Mittel“. V časopise Dra Fr. Hitze „Arbei
terwolal', XX. roč. 1900, str. 217—255. Tamtéž se uvádí Bohatá

literatura 0 ruchu protialkoholickém,

na nějž : důrazem upo

zorňujeme jak bohoslovce tak kněze. Co ta slova napsána, konal se
v dubnu roku 1901 ve Vídni sjezd antialkokoliků. Srovn. „Vater
lanď“ č. 95—100 roku 1901. Zvláště ůsilně upozorňujeme na řeči,
které při té příležitosti promluvil známý učeneca apologeta Dr Albert
Weiss, O. P. (Vaterlancl čís. 98. a 100.) Ty věci znamenají program
kněžský v důležité té otázce, a žádný kněz láskou k lidu zanícený
nemůže se nad nimi nezamysliti.
** Nebude tu od místa, připomenouti hneď Bohoslovci starý h

non HI. synon

Karthaginské. C. 4. D. XLIV. Clerici cclendi vel

bibencli causa tabernas non ingrediantur, nisi peresrinationis neces
sitate compulsi. Srovn. c. a, 3. eaď.
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OJpočinouti si po námakáck studijních jest vlastně

hlavním účelemprázdnin. Ale odpočívati není ještě
zakáleti. I Bylo Ly velmi žalostno, kaLy ani 130110
slovec, nastávající kněz, nebyl si určitě větlom, jak veliký
je rozdíl mezi odpočinkem nutným i prospěšným, &mezi
zakálkou vždycky ošklivou, hříšnou, neLezpečnou.

Odpočineknikdy není Lez zaměstnání. Ovšem
pak volí člověk zaměstnání, která 110těší, která jsou
mu snadna, která (loveclousíly duševní i tělesné vzpru
žití. Odpočívá, ale nezakálí, kclo po vykonané práci
vydá se do lesů a luk, ven do volného a zdravého o
vzduší, kde Bůh nakromaclil tolik pokladů a krás, aby
tam (luší vznícenou četl : té veliké veleLné knihy pří
rody . . . Oclpočívá, ale nezakálí, kclo ckápe se práce
ruční, aby na čerstvém povětří, třebas v potu tváře, u
tužil tělo, Jesítíměsíčním Jřepěněním u knih a na škol
níck lavicích zmalátnělé i zckoulostivělč. Odpočívá, aniž
zakálí, kclo v knihách vyhledává povznášející a těšící
společnost Jucků lepšíck a vyšších . . .

Ale Lleclati odpočinek v tupé, nedůstojně zakálce je

vyvěsiti nad čistousvatyní (lušesvé hospodský

věnec:

kažJý ocklasta a smílník, každý tlučkulaa a rváč, každý
lump a marnotratník (t. j. kažclá myšlenka chtivá, smil
ná, nespokojená atd.) nalezne (10 ní cestu a vypuďíc ze
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srtlce mocllithu, tichost, štčstí, vnese tam vládu nečistoty,
svčtáctví, rozervanosti, zhaženosti . . .

Je-li nehezpečnou o prázdninách zaháuia přirození,
což teprve řício zahálce cluch ovn í, nadpřirozené? 0 za 

nedhávání denního rozjímání, denní návstevy
V

V

mše sv., častého (co možnátýclenního)přijímání
svátostí? O zanedhávání všelikého duchovního čtení,
všeho (lenního pořádhu, vešheréJuchovníposilyapo

travy vůhec? Za jeden záhalčivý týďen o prázcl
ninách ztratí hohoslovec více, než v duchovním

životě zíshal celoročním věrným přičiněním.
Tahový hohoslovec dává nejen pohoršení svému o
holí, své osaclč,nýhrž jest jaho loď na hluhinč hez hor
micua. Každá nešťastná náhoda, každý náhlý nepřeclví
Janý včtříh může se mu státi záhuhným.
A přece právě o prázdninách se tah hrásnč modlí, luly
duše namáhavých studií volna lehčeji, radostnčji se po
vznáší h Bohu! A přece právě o prázdninách je čímsi
tah půvahným sloučiti se s věřícím lidem (lenní mší sv.,
častějšími svátostmi, příkladem modlithy a ctnosti, za
houšeti již napřeď hudoucí raclosti duchovního vůclcov

ství liJui Kdo pro všechy tyto věci nemá porozumění
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ani smyslu, ten Ly zavďšval vážnou příčinu PocLyLovati,
zclali vůLec ke stavu kněžskému jest Povolšn.
*

$

Samota, odloučení není pro každého. I knězi v po
volání utvrzenému může se ještě státi osuďny'm. Při mla
(lém Bohoslovci vlastně nelze hrubě mluviti o odloučení
a osamocení; Příliš ještě tkví v rodině své, jejímž milo
vany'm je členem, aby rodina samotná o Prázdninšck ne
mohla mu nahraďiti i společnosti širší. Ale mohou se
Přikoclitii výjimky. Možná, že nešťastnou náhodou Po
měry roJínné Lohoslovcovy méně jsou skvělé, nelao že
on sám je povahy živější a více na venek se nesoucí,
nebo že zvykem dřívějším uzavřenost 110nutlí. Takový
Bohoslovec pal! Lucie ovšem hledati spolky a schůzky
jiné, mimoroďinné. Zdali též Lu svému prospěchu? To
Lucle závisetí na společnosti, ke které se přidá . . . Ve

společnosti světské,1e11číllo zrna, může Lo
Loslovec při své ještě nehotovostí, neustále
nosti ztratítí všecko, věru všecko . . .
Chykují Lokoslovci a častoJrazeplatí,žezpře
pjaté skromnosti, z nemístnýck ohledů, z ma
lícLernéLo citlivůstlxšřství a pocloLnýcLpří
čin zanedbávají o prázdninách olacovatí smíst
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ními,zvláště mladšími svědomitými duchov
ními. CLYLují však ještě častěji místní Ju
cliovní, že málo pozornosti a společnosti
věnují svým Luaoucím spolupracovníkům

na vinici Pane.
V

Jistý Lněz si často stěžoval: „Jen jednoho ]ituji ze

svého mlíclí: že jsem nedbal více svého otužení

tělesnékofi
Je smutní pravila, jal; nepoměrně veliký jest počet
kněží, stiženýcL ještě v nejlepších letech rozličnými C110
roLami žaludečními, nervovými, mozkovými a podob.
A jecliný takový neďul) Jostačí, aby důkladně otrávil
člověku celé štěstíjeho života, aký podlomil všechen výšší
vzlet duše, učinil nemožnou všechnu JůLlaclnou vytrvalou

působnost.To už pal: není plný, radostný, činný
život, nýbrž mdlé, Lekavé, polou zaluílčivé ži
voření. . . . A stávají se obětí těch netlulxův oLýčejně
kněží, opravňující L nejlepším nadějím.
' Mám se tu ještě jednoho zlo?-adu (per exccssum) zas Jotknouti?
Mladí kněží svěřují v přílišné ; nerozumné důvěrnosti jinochom ve m
vu duchovním sotva se poohléďnuvum všecko, co v povolání se jim při
hodilo nemilého, upkeho, nebo dokonce pohoršujícílio. Vkladojf taka
břemena na ramena sotva dětská. V nejednom bohoslovci tak předem
již ubit všecek vyšli vzlet, všecko ideální nadšení pro stav.

15:

Čím si ten smutný zjev vysvětlíme? Studiemi, zní
ohyčejní odpověd. Ale na jiných fakultách se nestu
duje méně . . . I jiné podmínky životní studenta svět
ského, strava, ohydlí a podohné sotva jsou příznivější.
Ovšem zní student světský méně úmorné jednotvímosti,
sedění, zchoulostivělosti tělesné, naopak má hojnější pří
ležitost a p o híd k u procházeti se, pohyhovati se, tužiti
mladé tělo své.

Zdá semi, že hy té stranky života hohoslovec
kého semináře měly si všímati; že hy se jí měly
zahývati racionelně, s plným vědomím jejího
(10881111 . . ..

Ale vřele, se vším důrazem vlastní pozdní zkušenosti
* O zdravotních poměrech studujících na školách středních, kteréž
ovšem na školách vyšších se ještě stupňují, podal smutně zajímavou
studii švédský učenec Axel Key, v díle do němčiny Burgsteinem pře
loženém: Schulhygienische Untersuchungen, Hamhurg u. Leipzig 1889.
Z 11.210 žáků jeho vlasti, které měl příležitost pozorovati, hylo zdra
vých (normálních) pouze 6.185, 5.025 pak, téměř50 procent, tedy sko
ro polovice, Bylo jich stiženo rozličnými chorohami a těžce chorohnými
zárodky (str. 25). Podle téhož učence (st. 35 ss.) trpí po prvním roce

studijním každý třináctý žák hledničkou. Ve druhém roce však.
již každý šestý neho sedmý žák. Na konci roku druhého propadá
již skoro každý pátý žák té nemoci. Bolením hlavy trpí v první
třídě asi každý patnáctý žák, v roce následujícím a vůhee v třídách
vyšších již každý devátý a desátý studující.Srovnej tu zajímavěvý
vody Ludw. Steina, Die sociale Frage im Lichte der Philosophie.
Stuttgart 1897, str. 723 ss.
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připomínám našim Lokoslovcům (a mladým kněžím), aby
včas a rozumně nakládalí s Jralxocennými pro neLe Lapi
tálem tělesného zdraví, tělesné síly, otužilosti a pružnosti.
J sem velmi clalelttoko, abych chtěl zaváděti kult těla, Lá
žu spíše o t u ž o v á ní t č1a, které toho kultu je pravou
protívou. Bráním j e (1n o s t ra n n é m u zanedbávání těla,
které pozrlěji na nikom jiném tak se nemstí, jako na clu's'i
samé. Mne lítostí plní Lleďé, až nazelenalé tváře, scllou
lené, až vyschlé postavy, nemužné, před každou kapkou
vocly, před slabým vánllem větru se úzkostlivě Balící a
uzavírající a Lrčící zjevy mladých Lohoslovců, jal: nyní
pořácl více je vícláme v seminářích; pomyslím-li na tělesná
; duševní muka, na dlouholeté Leznatlějné vnitřní (atrapy
a vnější odstrkování, na malickerně rozplýtvaný život
lměze mladého, všelijaké ničemné nervose propadlého . . .
Kclo úkol životní pojímá vážně, pozná, že život je těž
ký, že 1:šťastnémuprovedení jeho Bojů, povinností a cílů
potřebí nejen silné, zdravé tluče,nýbrž i silného, zdravého
těla. VšeliLá jeďnostrannost na tom poli se krutě mstí po
zďěji.
Nuže třeba se tužítí lxneclza mlada, Byt se to s počátku

zdálo i méně příjemným.Zvláště

prázdniny

lay tu

opět mohly výtečně posloužíti mladému Loko
slovci.
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Mám naznačiti zevruLnčji. jal: to myslím? Bojím se,
že příliš málo povím. Ostatně ta věc Ly stála za to, aby Lo
Loslovec, muž akademického vzdělání, sám si jí náleži
tě všimnul, o ní přemýšlel, studoval, a aby v ní nebyl

cho ulostivělým zLaLělcem po způsobunemyslícílio,
jen přeruJLy se spravujícího Javu . . .
Ale přece alespoň některé myšlenky napovím.
O prázdninách Ly měl Lohoslovec každou volnou mi
nutku svědomitě vykořistiti a zdržovati se na čerstvém,
zdravém vztlucliu. Čas nečas, zima nebo vedro, nic Ly
Lo nemělo odstračiti, aby z uzavřených místností utíkal
clo polí a zahrad, clo luk a lesů . . .

L es yi Ano, žádná Společnost Ly mu neměla Býti mi
lejší, žádné místo Lršsnějčím, než ty tiché, Jumavé a pře
ce toliLerými hlasy i: (luši mluvící, toliLerým způsoLem
tělo Lřísící lesy.

O prázdninách měl Ly i Lokoslovcc horlivě vyhledá
vati každé přiměřené příležitosti 11p rá c i t č1e s n é,* 1xvy
. Se stanoviska asketického (jak by vlastně mělo býti) pohlíží
na tu věc pasovské „TLeologisclie-praktisclieMonatssclirift“ v člán

ku „Ein von uns vernaclilíissister Zweig der Ascese“ (tělesná
práce), roč. 1900—1, sv. 11.. str. 21 ss. a 115 ss. O povinné i pro kně

ze práci ve starých řebolfcliviz Mabillon, De studii: monasticis, pas.
55 ss. Škoda, že původní disciplína klášterní se tu nyní změnila. -
Přdilný důraz kladl na práci tělesnou zakladatel trapistů opat Rancé;
srv. Bšumer, Johannes Mabillon, Agsburg 1892, str. 201 ss.
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cha zluím Llížčími dalším, po případě i L Jelčím c es
tšm .

O prázdninách Ly měl Lohoslovec systematicky ]: to

mupracovati,abyvymanilústrojí své žažívací : ne
klidného, Jršžclivélxo otroctví masa, líh o v i n a jiných
návyků nepotřebných i škoďnýck, a zvykal si žítí, jal:
žije nejzdravější jšclro našeho pracujícího lidu, mlékem,
chlebem a jinou stravou silnou, avšak prostou. -— Je st

iv tom veliký Ixusživotní mouclrosti, svobo

Jy,sí1y a štěstí. .!

Ráj prvních roJíčů navždy je ztracen! Kéž každý Lo
Loslovec cloveclemoudrou opatrností, věrností, uvědo
mělostí zachovati si nejkrásnější raj svůj : p r i z (1n i n Y —

Gan-eclen let Lohosloveckýckí
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DUB A TŘTINA.
Co jestcharakter.?
Charakter jest tluček plnému vědomí života

vlastního prohuzenaí.
Duše všemisilamisvými sjednocena
váJění velihěho úkolu životního.

v sohě Lu pro

* Z přístupné mi literatury o důležitém tomto tematč zazname
návám z katolíků: Weiss, Apologie (les Christenth., III. Bel., 14.
Vortrag. J oly, Psychologie des Saints, Paris 1898, p. 45. ss. La na
ture chez le Saint. Feuchterslehen, Dištetil: ď._See1e,Wien 1862,
pag. 42. ss. Slavík, O vychování povahy mravné. Zprava gymn.
v Novém Bydžově. 1878, R. Allers,
Das Wet-Jen (ler sittlichcn
Person, Freiburg im Br. 1929. - Z nehatolíků tu stůitež: Herhart,
Allgem. Paedagogik, 5. Buch, Charakterstirke u. Sittlichkeit, kde vel
mi cenné uvidí věci. Rein, Charakter v díle (jím vydaném) Encyclop.
Handbuch &. Piďagogili, Langensalza 1895, ss. sv. I. str. 517. ss. a

téhož, Charakterhilďung, tamtéž na str. 521. a násl. Wolff, Gemůth
uncl Charakter, Leipzig 1882. Kurtidis, Gewčhnung und Gewohn
heit. Athen 1893. Biester, Uher d. Charakter. Ahhanďlungen &.kč
nigl. Akad. ď. Wissensch. Berlín 1803, p. 158. ss. Baumann, Wil
lens und Charakterhilďung auf physiologisch-psychologischer Grund
lage. Berlín 1897. HóÍler, Psychologie, Wien und Prag 1897, ss.
82, Entwickelung eines sittlichen Charakters. -- Jedné poznamky mi
tu nelze potlačiti. Pročetl jsem v listech pedagogických celou řadu člán

ků o charakteru, a naplnilo mne podivem,!e ty články pravě vpod
statných částech povahy hyly jednostranné, plýtké, chabé. To snad
tím, že mezi rozličnými stavy vzdělanců hrzo nebude stavu, kde hy
opravdový charakter byl řiďlím než ve stavu, jeho! nejprvnčjší a nej
hranější úlohou hy vlastně bylo, vychovávati světu charaktery.

157

Duše jal: mocí svého vnitřního zřízení tal: cvihem
silná za všech okolností chtíti Johré, odmítati zlé.
Tahová tlučeje charakter. Mravný charakter.
:;

Není charakterem dítě s duší ještě spící, jínoch s duší
teprve se prohouzející. Nanejvýš se připravují, vychová
vají na charaktery mravně.
Není charakterem ani muž ani žena z lidu, neho i
: tříd vzáčlančiších, nedospčvší niluly ]: samostatnému
pojímání života, „nevčcloucí, proč zde jsou,aní proč se
světa jdou.“ Mohou při tom hýti velmí hodnýmí lidmi,
jestliže život s Johrými společníky je svetu a Bůh vněj
ších i vnitřních houří je uchránil.
Není charakterem rozervanec, vyhýhající se jakéholiv
určitě cestč pravtly a dohra, stejně hřcšící proti každé.
Ta rozervpnost ráda se příoclívš chluhným čatem genial
nosti, síly. Vpravclč však může hýtí, a ohyčejnč hývš
výplodem intelehtuelního a mravního shetství . . .
Není charakterem svěhlavý umínčnec, neznající zaho
na jiného mimo svou vůli, nezřídka (losti nerozumnou
a hříšnou.

Není charakterem, h(lo ve zločinnčm hojí proti prav
Ač, proti vysšímu říclu život svůj utratil, třehas v srdci
V
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hýl přesvědčeno správnosti svého jednání. Luccheníové
všech věhů, na hterémholiv poli ideálů ať společenských,
ať náhoženshých, huclou nanejvýš v Johách nezdravě po
hnutých, od clušístejně zhloutlílých počtení za „mučccl
níhý“ a tím i charaktery lidstva . . .
Není charakterem ani lahomec, ani smilníh, ani zloh

ný nactíutrhač, sloužící s vytrvalostí, jíž jen vášeň schop
na, nectnému hůžhu svému.
Ale hďo charakterem jest, ten sepjal věclomě a (10131'0

volně duší svou s životem, se stathý lidstva vyššími, s ho
jem o ně, s pohrohem . . . V míře, ve způsohč může
hýti rozdíl, ve věci nikoliv.
Kdo charakterem jest, zřehl se zásaďnč (tím není ře
čeno, že tu zásadu hez stálého hoje lze provésti) všeho,
co zavání pathologií duševní, mrzhostí, hříchem . .
Charakterem hýti jest hýti aňstohratem ve smýšlení
a chtění, v odříkání a zamítání, ano v radosti a požithu . . .

Kcle thví ono veliké tajemství mravnosti, síly, hliďu,
štěstí, které tak úzce souvisís životem rodinným? V har
monichém rozvinutí a tím i upohojení sil duševních i tě
lesných. Ve spojení duší, které je zároveň i vzájemným
požíváním (luší (spojení tělesné je spojení (luševního zpe
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četěním, (loplněním, důsledkem). Ve způsolau, jak vroďi
ně řeší se nezLytná pro každého otázka oběti, v pošinutí
životního cíle na stanovisko mimoosolmí a tím i vyšší.
V okolí, které nevínností dětskou, nezištnou láskou ro
Jitelslxou, vzrostem svým, veškerým svým spletitým slo
žením jest v malém obrazem světa Po stránce jeho nej
lepší, úcty nejhodnější . . . Mluvím o rodině ideální.
V téže asi cloLě, luly člověk stává se schopným zalo
žíti roclínu vnější, dozrávají v něm síly duševní tolxo stup

ně, aby mohly mezi selaouzaložiti vnitřní

svazek,

jejž LYCLpřirovnal rodinnému, charakter.
Po znání ——
už ne měnívě, mlhavé, Louskovitě, ný
larž jako žula pevně, jako systém v sol>ě uzavřené, jako
sluneční Paprsek Lřející a jasně — vůle — ne clětinsLá,
těkavá, nýbrž jeclnáním silná, Lojem otužená i osvědče
na -— podaly si ruce lnu svazku životnímu, pro dobré i
zlé časy, na výboj i odboj . . .
I tento svazek znamená harmonické rozvinutí všecl1

sil duševních ve službách vyšší poznaně povinnosti.
I on posouvá cíl člověka výše, mimo a nad níčemně
choutky samolásLy.
I on staví vlastně člověka (lo střeclu iďeí a snah, které
značí nejlepší a nejkrásnější částku života vůbec.
I sama oběť v jeho ovzduší je snažší a sladší.

A toko svazku dítky? Duchovní, i(leální zájmy lid
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stva. Fysiclxy zajisté utlržuje se lidstvo rodinou, manžel
stvím. Mravně však trvá roJinami v Jušícli -- cllaralx

tery.
A co řečeno o klidu, štěstí, síle rodiny fysiclxé, týká
se měrou svou, měrou vyšší Lliau, štěstí, síly charakteru.
Není ještě ubohým, Lomu nepodařilo se zakotviti v pří
stavu štěstí rodinného. Ale dokonce Líclným je, Lclo ni
luly nezaLotvil v přístavu sebevědomého , (lůsletlnélio, moc
ného konání povinnosti —- charakteru.

Vracím se slovené.

v parentllesi — ]: myšlence právě vy

Náboženství není rodina. Ale n á ]:o ž e n ství je zá
kladem rodiny. Teprv na tomto základěpevně staví
povinnost, ona životní míza lásky. Na tomto základě
(luše nejsnáze a nejúplněji si porozumívají. Na něm nej
lépe odolávají nepřátelům rodiny vnějším a vnitřním . . .
Dějiny lidstva Lažclou svojí stránkou potvrzují, že upa
dek náboženství v národech byl vždy i upacnnemčistého
života rodinného.

Obraz ten týká se i charakteru.

Náboženství, víra ještě není charakter. Charakter

má ve víře záklaá.
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Což nejsou nadpřirozené otázky o Bohu, o (luši, o věč
nosti tmelem celého ideálního světa vůhec? Jah osvojí
si čistý veliký názor životní, h(lo přes zéhlaďní pravdy

toho názoru hlopýtl? Jah neutone v nedohleďných tů
ních jednostranného rozvinovšní sil clušesvé, huď v roz
mařilém heJonismu, neho v neplodném hluchém inte
lehtualísmu? Jah unihne v nitru svém rozporu světa a
Boha, času a věčnosti, ctnosti a hříchu, idealismu a po
žithšřství? Jah soustředí soulaďně síly cluše své 1xjediné
radostné, šťastné harmonii vnitřní, lulo ve vyšším světle
víry sehe nepoznal, nesjeclnotil, neurovnal?
Vrchol charakteru je konečně ve vůlí, neho ještě jas
něji, ve ctnostném l: o nan í. Ale jal: si pomyslíti ctnost
nou vůlí, ctnostné honění, hez jasného uvědomění mrav
ního Loclexu? A 1130nám ten mravní hoJex podá, kdo

nám ho podá i s vyšší san cí, ne-li víra v Boha o
sohního, svatého? A i thhy odjinud se nechal nahra
cliti, lulo nám (15síly, vyšší síly, jichž je potřehí h jeď
néní mravnému, ne chvílhovému, nahoclílému, ale stálému,

(lůsleclnému, i v okolnostech nejtěžších věrnému? Kdo
nám nahradí milost, hclyž hu zlému'jsme nakloněni a
Johrého jen stálým hojem clospívšmeY. . .
Pouhazovatí na rozmařilost, požívavost, shon po ho
hatství jako na hlavní původce porušenosti charakterní
neclostačí. Alespoň ne pozorovateli Jůhlaclnějšímu; kde
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před branami Juše stojí ckerul: svaté víry,
tam nevloupají se tak snadno tito krozní ne
přátelé povaký mravní.. .
Mám tu Jodati ještě jednu myšlenku? Je to vlastně
jen skromné přání, aby se nalezl nepředpojatý kulturní
historik, který lay (práce Ly nekyla snaďnš) pokuď mož
ní zevrubně ukázal, v jakém poměru stoupal nebo klesal
naš ceský národní charakter se stoupáním anebo klesa
,
V
mm zívé víry v lidu ocl (lol) kouří husitských, protes
tantskýck, od POIOLY,orl svévole josefínské - —
V

Nejednou již vyslovena myšlenka, že učiniti dělníka
majetníkem třebas jen chudé chatrče, jen kousku pole,
jest vyrvati 110: víru proudů sociálně demokratických,
anarchistických anebo jinak revolučních. Buď tomu jak
Buď. Jisto jest, že ve spořádaném majetku spočívá jakýsi
klid, uspokojení, sebevědomí, podnikavost, ale i jakási
pevnost proti novota'řským vlivům vnějším. Cikánské
oddělení od majetku, půdy, krku Lucie připadati štěstím
leda -- cikánům.
1 tohoto obrazu lze užíti o charakteru.

Každý opravdový charakter je vlastníkem.Vědomým,
pevným, Lrtlým vlastníkem, ne polí a luk, nýbrž tluče
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své a vnitřního svého života. U věčném holotání ná

hledů, dojmů, duševních hodnot nestojí ztrnule, ale ani
nesází lehhomyslně všeho na jednu hartu. Znaje určitě
majetek svůj i jeho cenu, vyjednává, přemítá, svohoďně
se rozhoduje, než koho trvale připustí pod střechu duše
své. Podnihá jen tam, kde předvídá určitě rozmnožení
duševního jmění. Vyhýhá se ztřeštěnosti.Pravý charak
ter je stejně claleh mravního šarlatánství jako mravní ztr
nulosti. Má i jakousi ušlechtilou hrdost a jahěsi zdravě
sehevěclomí. Má jahýsi požehnaný, zachovávající, hu
Jující honservatismus ve smyslu toho slova nejlepším.

Co nás tolik uchvacuje, čteme-li v historii velikých
mužů neho sledujeme-li na jevišti nesmrtelné výtvory clra
matihů a poetů? Snad hohatství, moc, sláva, jimiž ti
mužové, ať dějinami nám zachovaní, ai! na prknech,
která značí svět, nám přcclváclění, (lovetni ohhlopiti ži
vot svůj? Ale Neronově, Heliogahalové, Timur-lanové,
ano Bedřichově, Napoleonově, kteří toho všeho dosáhli,
neplní nás nadšením, nýhrž odporem . . .
Nihterah. Neuchvacuje nás ať na trůnech králů, neho
v lahoratořích haclatelů, neho i v homůrhách ashetův ani
počet Johytých neho pohořených měst, ani hluché jmě
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no nesčíslněhrát do dějin lidských vryté, nýhrž člověk.
A. s napětím-li posloucháme, co ten neh onen muž vě
děl, clovecll, nashromáždil, má to příčinu částečně v na
šem Jětinství, které : úspěchu tal: rádo uzavírá na potl
nihatele, částečně i v naší nemožnosti, nalézti jiné měřítko

těch památných lidí, než právě jejich shuthy. Ale vždyc
hy mají ty velké úspěchy nám proházati služhu ukazatelů
při pátrání po velikých srdcích, velikých duších. Proto
se maně zastavujeme, jaho líheznou vůni ssajeme, jaho
shvostným vínem se opíjíme, hclyholiv uprostřed váleč
ného hlaholu a fanfár oslňující slávy najdeme rys čistě
lidský, duši šlechetně cítící. Proto s hnusem se oclvrací
me, lulyž pronihnuvše leshlou čhrahošhou, odkryli jsme
místo srdce liďshěho srdce ještěří; sama throcliní, i ta
kovými muži lidstvu někdy prokázaná, více nás tu plní
smuthem, než čistou pravou radostí.
Třeha toho výslovně podotýhati? Chamhterem hýti,
jest hýti člověkem v ušlechtilém, vyšším, nepotřísněném
toho slova smyslu. A proto: Charakter míti, jest nalézti
cestu h úctě, h důvěře, h lásce těch, mezi nimiž jest nám
žíti a půsohiti. Kclo více jest, zvláště za (101)nynějších,
na úctu, důvěru a lásku svých spoluhratří ocunázán než
kněz? A proto hy měl hažtlý hněz především hýti mu
žem charakterní m.
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Všichni svatí Boží byli lidé velikých povah. A Lily
Ly i některé z nich na chvíli Byl sclzvatil hřích, jádro
Bylo zdravé a silné. Na to jadro navázal Bůh ve chvíli
jím vyhléclnuté a učinil z nich nástroje milosti své a lís

lxy. Gratia Dei mecum vyznívá o sobě veliký apoštol
národů. Nema síce hranic všemohoucnost Božské, ale
pravidlo jest, že staví na přírodě, jako očkuje zahradník
na zdravém pláněti!
*

*

Charakter jest pouzdro, p olda dna, a v ní clmovíme,

v ní nesemeživotemvšecky poklatly

(luše vlastní

i všecko, co nám úřad, co nám důvěra spoluoLčanů svě

řilapro Blaho jiných.
Dva lidé vyšli na těžkou í LrLolatou pout života. Je
Jen vzal sseLou Bohaté (laty. Naděje i žeknéní spolu
občanů Lo provázelo. Ale choval všecko v pokladně
cLaLé, křehké -—-Byl charakteru cLaLéLo. Pokladna se
rozLila při prvním nárazu, a stal uprostřed nepřátelského

životajako žeLršk, a co více, jako zpronevěřitel
cizího majetku, snaclchlebavdov a sirotků. 
Druhý nastoupil těžkou pout s nepatrným jměním,
nikým nevěimnut, La snacl i některými vysmívan. Ale
měl své malé jmění v pevné pokladně — Byl Jam-akte
'Srov. Joly ]. c.
166

rem. A clenně clo té pokladny přikládal, až se stal Lo

Lšěem— JoLroJincem

svých občanů, živitelem

vdov a sirotků . . .

Hle, tajemství působení lidského. I působení kněž
slnělmo — —

Charakter jest loď , jíž plujeme Louřlivým oceánem

tohoto života. Ta loď nese nás a naše štěstí.

Osucl

toho, jenž se vydává přes moře na locli clěravé, již pře

clem je rozLanut. Ale co souJiú o člověku, který LY
sám dělal (lítý clo lodí, na níž pluje?
Jak může Přece člověk Býti svým největším nepříte
lem! Jak může Býti slepým pro věci jemu nejbližší a
nejrozkoďnější! Mladí, které těžké oběti přináší, aby si
naskromšžtlilo jakýs taLýs poklad životní, totéž mládí
podniká nezřídka všecko, aký základ a zíruliu šťastného
vykořistění toko pokladu již napřetl poclrýlo, ano zni
čilo . . .

Jen mláclí na gymnasiích? . . .

Komu svěřený (a volněji, na pouhé svěclomísvěřený)
větší poklady než knězi? Kdo, zvláště za (lnů našich, aký
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na těžší Byl připraven kouře a zkoušky? Již svatý Jan
Zlatoústý neJovolšval se při knězi ani tal: postů a Lďění
a jinýdi mimořádným přísnosti, ale dovolával se mimo
řádné síly, „clia,ma nt o vě duše,“ charakteru.
Homini quippe in Jomuncula quadam incluso et sua
solum curanti Lace (posty, Lďění a podobně) magnam
afferent utilitatem; setl (sacercloti) in tantam multitutlinem
scisso et cuiusque sukclitorum peculiarem curam gerenti,
quiclid lucri afferat ad illorum profectum, nisi a nimam

virilem ac fortissimam oLtineatT.
A čím (dle téhož světce) kněz naJ laiky ma vynikati,
jako Saul nad ostatní Israelity, není opět nic jiného než
charakter. Receďat a tanto negotio (kněžství) totus femi
neus sexus, imo virorum pars maxima. Agantur in metli
um, qui masno intervauo ceteris omnibus antecenunt, et
qui secundum a nimi v i rt u t e m (co (10síly) ceteris tanto
suLlimiores sunt, quanto universa HeLraeorum gente Saul
secuntlum corporis proccritatem, imo ac longe maiori spa
tio . . .

Ano stupňuje to přirovnání: quanta est inter Bruta
et rationaLiles Lomines Jifferentia, tantum inter pastores
et e0s qui pascuntur sit intervallum, ne quicl amplius
Jicam . . ...
' De sacerclotio. 1. III. n. 13. (Montfaucon, Venetiis 1734. t. [.
p. 389) Na str. 391. praví světec: „Sacerďotem oportet . . .quibusďam
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A přikládaje tu míru sám na sebe, vyznívá se nehod
,
k
ným

v.
, : nov1—anlmam
.
. f'lrmam
nezstvx
meam, ln

1.11am

et exl.

Suant...
Noví otazka.Jak se výchovati na charakter?
Vlastně otazka, nacl níž mládí nezna důležitější.
Zodpovíme ji způsobem svým, řadou obrazů, nejen
z fantasie vzatýck, ale jak na stuclíu, tak i na zkušenosti
založených.

Člověk charakterní přirovnává se obecně ]: (luku.
Mravní slaLocLke t řti n č.“"k Pcpatřme, jak roste Jul) a
jak třtina. Toť knecl příležitost něčemu se přiučíti.

Třtina vyrůstá Přes noc, z Bažiny . . .
Dal) roste zvolna, č3se m. Buňka se klade vedle Luň

ký, cela vedle celý, až se utvoří kruh. A jak malý je
ten kroužek za rok, sotva že Lo znalec rozezněl A ko

lik uplyne let, než JouLek se stane (lukem. Leč vyrostl-lí
v Jul), kterak se cení, kterak jiným je užitečným ví
ce nežlí třtina, přes noc vyrostli, ale i přes den kynou
C1

V době železnic a telegrafů zdá se, jako LY i v naší
adam an tínis armisundequaquemuniri.'
**L. e. n. 2. (Montfaucon,1. c. 9. 372 u.)
***Cír. Mattk. u, 7.
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mlícleži Byla zavládla víra, že charaktery rostou Přes
noc . . . Při nejednom jinocl1u, který později nalezl ces
tu clo semináře, značila léta gymnasijní -— mravní Latino,
třeba ještě ne hluboké, ale Přece jen Lalano. Ale léta se
minířslxí? Snacl opět 13811110,
ne sice mravního dekaden

ství, ale Lalmo malicherných snah, osolaičlišřství, Po
Loďlnůstek, citlivůstelx, planéllo snění, nejasného tapa
ní . . . A jeclné Posvátné chvíle přišel Biskup a vkládal
na něho ruce . . . Čím Luae takový kněz svému lidu?
Dubem, mohutnou oporou v kouři a zkouškách? Sotva.

Z Lallna, Přesnoc neroJí se (lulu,rodí se - třtina.
Či lze se clomnívati, že třtina se Promění v club,

naloží-li se jí Břímě,které jen Jul) unese?
*

*

*

Buňkou, celou zvolna, ale jistě dorůstá mlaclý 130110

slovec v opravdový silný kněžský charakter.
Buňkou, celou jest každý skutek věrné povinnosti.
Buňlxou, celou jest každé tajné vítězství nacl nezříze
nými žádostmi těla.
BuňLou, celou jest každá kotlina svědomitého studia.
Buňkou, celou jest Lažďí chvíle vroucí modlitby.
Jest každá oLěť, přinesena z lásky 1xpovolání.

Jest každý velkomyslný rozmach ln Bohu a ctnos
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tí . . . A to všechno ne (len, ani týden, ale leta . . . Ce
la se klade vecne celý, Buňka vecne Luňlxý, lnx-uk na
kruh . . . Jak dlouhý čas, jal; trplní Práce . . . Kclo ji

PocLoPí? Kdo (losti odmění? Běda, kdybychom sami
nepochopili, že pro sebe Lonšme tu práci, že nám tu
časem a potem dozrává hojná žeň požehnání.
*

.

*

Keř nemá kmenu. Hned od země Jělí se na více
prutů. Každý ten Prut žijevlastním,od druhého ne

odvislým životem.Každý ten prut je stejně silný,
vlastně každý je -— stejně zakrnělý, malicherný . . .

Dul: má kmen. Jen jeden Lmen. Ostatní věeclto,
co na něm pozorujeme, jsou větve, které vyrůstají na

kmeni, jsou spojeny s kmenem, slouží kmenu.
Tall v zahradě přírody.
Jak v zahradě církve, vlasti? I tam rostou duby a
keře vecne selae. Všimněte si jen, mají-li lumen nebo

Pruty . . .

Výpravuje se o Melanchthonoví, že vstupuje do tří
cly, Pozďravoval žákovstvo své tituly nejvybranějřímí.
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„Nejtlůstojnějčí pinové, veleučení pani doktoři, moudří
otcově města . . .í“ tal: asi a podobně ctil žačky náleže
jící ještě pod metlu. Chtěl prý tím naznačiti a v nich vě
Jomí (i snahu přiměřenou)vzkutliti, že ně kteří z nich
LuJou hodnostáři duchovními, ] in í doktory, ] ei tě ) i n í
městskými rady attl.
ULoLý Melanchthonei U naší mládežeLys někde
svými tituly již nestačil. Čeho telulš užil jsi o vše A: sp o
lečně , musil Lys (Ines říci La žJě mu zvlášť. Alespoň
Intlylayschtěl naznačiti všecky směry , jimž Lažclý „se
věnujeu. Na nejednom ústavě Lys (lnes Lažcléllojednotli
vělmostudujícíllo asi takto musil osloviti: „Veletlůvtipný

politiku* a žurnalistoln Veleučenýznateli li
t eratury domácí a světové]." VeliLy'národní
hospodáři a řešitelio tázlty so ciální i ženskéi'f'
(a je-li Lokoslovec, až na konci :) Hluk o1:y t11eologuí“
Či skutečně píšu jen satiru?l)al lay Bůh! Ale není to
satira, je to Lus Bolestné pravcly o našich vyšších ustavedl,
žeuaol'xu místy i LOLOSIOVCCLÝCL.

Tallo chorobného mnohotířství naší doky! TBLmaří
* To je první i
** Pokud všecky přístupné žurnály čte.
"* Pokud zase znalost literární se kryje se čtením sentimentálnídl
nebo provazolezecky napínavých novelek a románkův.
'" Přečetl o každém několik brožurek.
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se (lralzocenný čas, tak ničí se naclějné síly. Tal: nevy

chovívají se (luky. Tal: rostou keře a Lleč.
*

*
:(.

Msi-li : jinoclla VýcLovanLýtí (Laralxtermohutný jako
Jul), je třeba,aby byl vychováván j e (ln ím určitým hlav
ním směrem, směrem odpovídajícím

čím (15.1tím více Lu

Joucímu povolání. Ostatní pal: všecko, čím mladá duše
se živí, ať se učiní závislým “nahlavním směru, jím potl
míněným, jemu sloužícím . . .
Ale nestane se tím výclxova jednotlivcova, a v našem
případě Lokoslovcova, je (ln 0 s t r a n n o u?

Leč co na světěnení jednostranným? Dul: je jedno
stranným, skýtá „jen“ mohutné své clřevona stavby vě
Lovíté. Čí je to málo? Má na něm zaroveň růsti iměkllé
(lí—evo
lípy? Ale l: čemu pali lay kýla lípa? Ta je těžjetl
nostrannou, a slouží svou jeďnostranností opět jiným po
třelxím životním. — Réva ušlechtilá je jednostrannou,
nese „jen“ Bohaté Lrozný. Či to nestačí? Čí měla Ly se
odívati i vaostnou ozcloLourůží? Ale nač Ly kýla růže?
I ta je jednostrannou, ale milujeme ji proto neméně a ví
žíme si jí, jen když nám skýtá královský svůj květ.
Který člověk, jenž cpravclu ve svém oboru clmcevy
niknoutí, není jednostranným? Jezdíme na Jalekéťmíleve
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věcech právních k rozhlášeným právníkům a nikterak jim
neklaďeme za nečest, že málo nebo nic nevědí z lékařství.
A. Opět platíme drahými penězi ratlu výtečného lékaře,
nic se nad tím nepozastavujíce, že není stejně učeným Lo
lloslovcem. A na jisté falešné mnohotářství utvořili jsme
si zrovna pěkné přísloví o (levaterém řemesle a desáté že

Lrotě.Ta jistá „všestrann ost“ není vpravdě než
maskovaná plýtkost, nevědomost, někclý též
— Lříšná lenost.
Napoleon I., z největších geniů 19. století, míval stále
u sebe první učence všech oborů. Nebylo to veřejným
Joznáním, že v těch oLorecL nemá sám zevrubnějšíck vě
domostí, ale že v nich spoléhá “na učenost jiných, jicliž
p o v o lá n ím LYIO se jimi zanášeti? Bula, který vložil
rozličné Jar-ý a náklonnosti do srdcí lidí rozličných, ne
žádá, aby každý vynikl ve všem (jako nežádá, aký jal)
loň Lýla i hrušní), ale ovšem žádá, aby k a ž dý vy ni

kal v tom, k čemu 110povolal a kam Lo posta
vil. A ve sprá vném , svědomitém olamezení

živo tnílao cíle tkví skoro pravidelně tajem
ství šťastného výsledku práce životní.
Ti, kteří nám jeclnou svěří zraněné (luše své, ať z tá

Lora kteréhokoli, svěří nám je ne jako pokoutním atl
vokátům, ani ne jako všelijakým mastičkářům, nýbrž
v první řadě jako kn ěž ím . A kněz, c elý kněz, jest
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V

pro liclstvo za vysšími cíli spějící, jest pro národ vpravdě
neméně než Básník, než národní kospoclář, než lékař a
aclvokát. Kolik ideální síly nerozvinuto nel) i zlomeno
v liclu našem, že my jako kněží nestáli jsme vžcly na té
ideální výši, na které jsme státi měli. To nám jeclnou Jě
jiny lidstva, dějiny vlastní odpustí, že jsouce kněžími, ne
Lyli jsme zároveň obeznámeni s každou vzclýckavou Lás
ničkou, s každým slzavým románem, ale nikdy nám neod
pustí, jestliže jsouce kněžími nekucleme (1o k o nalý m i .
Neoclsuzuji vztlělání co možná nejširšího. Dul) čím
hlouběji a čím šíře zapouští kořeny, tím mocněji po
vznáší ]: neLi mohutnou klavu. Ale přijímaje v sebe látku
ze živlů nejrozmanitějšíck, přijímá ji jen pokud jeko in
dividuálnímu Lytí je k výživě, a vydávaje ji na venek

vzrůstem, listím, dřevem,vydává ji již jako proaukt
vlastní: cokoliv v seineBere, je pouhý materiál, for
mu „Java sám.
Zapouštěj i kněz co nejhlouběji a nejčířeji kořeny (10
všech věci, do všeho, co kýke srclcem lidským, ale JLej

předevšímo život vlastní,

co možná nejmohutnější,

nejvroucnější, nejvíce kněžský. Ostatní pak všecko při
jímej (lo tluče své kněžské jako materiál, který, náležitě
jsa zpracován i částkou její se stav's'i, na venek vystoupí
vlivuplným, požehnaným kněžským půsoLením.
*
*
*
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Čím to, že Juh, že mohutný strom i v nejprucl's'íhouři
stojí nezlomně a pevně, ana třtina při hažďém lehounhém
větru zavanutí sehlítí a třese?To nepochyhně tím, že Juh,
že strom má v sohě pevné jádro, že jeho ohsahem jsou

masy pevného, zdravého dřeva; odtudjeho moc
ne'.životní síla, odtud užiteh, jaký přináší člověku.
Hle, nejvniternějčí, nejvlastnější příčinasíly charakter

ního člověha:ma sy zdravých

i(leí.* I na ty musí

nezhytně mysliti, 11:10na charakter se chce vychovati.

*

*
:.:

Člověk cloveclestáti v těžkých povinnostech, Jovecle
nasaďiti i nejJražěí stathy za ně, jen když v duši jeho žijí
masy myšlenkové, masy čistých icleí,hclyž uchvátily, na
plnily, opanovaly vyšší silou duši jeho.
M5. hažďy' stav svoje charaktery. Ale v žádném stavu
nelze ani pomysliti na tyto praporečníhy svého povolání,
jestliže zdravou a silnou, vroucí a naclšenou (luší nezmoc
nili se co nejdokonaleji pravdivých, požehnany'ch, vyč
ších stránek svého povolání. (Jest každý stav záhon Bo
hem na roli světa vyhézaný jednotlivci, a má proto hažtlý
stav i stršnhy ideální, řehl hych hožshé.) Jah na příklad
vysvětlíme úctyhodnou sílu lékaře-charakteru, který na
* Cfr. Herhart, ]. c. str. 118.
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Bojišti nebo mezi lidmi morem nakaženými oLčtuje život
svůj, ne slávě lidské, nýbrž čistému naclšenípro svůj stav?
Jak hluboko asije svým Povoláním proniknut, jal: Bohatě
naplnil asi dříve (luši svou rozjímáním, stuclovšním, po
znáváním svého povolání a všech jeho povinností i strí
neL! A s takovými zjevy, třebas ne Přikaždém luoltu,
potkáváme se u stavů všech.

Masy iJeí kněžských! Vy knězi vtiskuj ete
vyšší signaturu charakteru. Můžekterýjiný stav
se měříti s vámi co (10 Bohatství, co (10 vznešenosti, co do

hloubky a šířky,co Jo Lezprostřeclností

Božské?

Čím to, že nebeskou vůní svou vroucnčji nedoveďete o
pojíti mladých cluší?Že nadzemsllou sílou svou mocněji
neopanuj ete srdcínejsilnějších? Že hlubokým tokem svým
nezúroďníte mysli ]: cílům nejvyšším se pnoucí7Že Lolla
tou rozmanitostí, požehnaným světlem svým nenaplníte
zcela a výlučně duší těclx, kteří vám se věnovati životním

úkolem si učinili? Či na vás je chyba? Či vyšší zářevaše,
která osvčcovala a zahřívala InclysAugustiny, Chrysos
tomy, Bernal-(ly a Karly Borromejslné, či ta zíře vaše již

pokleďla,již pochlaclla?Anebo je vina jinde? Na
těch (luších lety ještě mladých, ale vššnčmi Předčasněze
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stírlých? Na těch srdcích otrívených planým citlivůst
hšřstvím a již v mládí neschoPných jediného mocného
životního citu? Na srdcích věčněnyjících palčivou žízní
po plném poháru požitků a zase chorohně odmítajících
rozhoš, hclyž se jim hlíží v jediné pravé poďohě, v ne
smrtelně síle: jaho povinnost, jaho vědomí vyššího sna
žení? Aneho naplnila se i na chovancích vašich slova pro

rohova:Desolatione Jesolata est terra, quia
nemo est, qui rec ogitet'P
*

*

*

Kdo hy, mlád jsa i nezhušen, chtěl se stati hohatým,
nedosti hy mu hylo poslouženo, LJyhy se mu řeklo, mu
síš se uchoPiti toho neh onoho ohchociu a jistotně zho
hatneš. To hy nanejvýš Jostačilo jeho zájem pro ohchocl
vzhucliti. Ale pomoženo hy mu hylo vpravdě teprve,
hclyhy ho něhclo vzal za ruhu a postavil clo ohchoJu, h(le

hy hyl ]: tomu přidržovín,

ahy se ohchoclutomu

prahtichy přiučil.
KJo hy, tšpaje ještě v temnotách nevědomosti, s nimi
se radil, jak se státi učeným, a my mu jen pověděli, lite
ré discipliny, hnihy a systémy je mu studovati, co hy tím
získal? Lépe hy hylo poslati ho do šhol, odevzdati ho
učitelům.
* Jet. 12, 11.

178

Mladá, v zátiší se vyvíjející Juše ještě charakterem
v plném slova významu není, ovšem pak se ma na cka
rakter vzdělávati. Leč věcí nesnadnější než získati poklad
zlata a clralmékokamení, než zjednati si sumu vědění lití

ského, jest stati se mravní p ovakou.

Oběti, které

s oněmi (a jim potlolmými) věcmi jsou spojeny, dotýkají

se více povrckulidského. Okěti, kterými se kupuje

charakter, pronikají srdcem samým. Nestačí-li
tudíž pouká teorie prostředků,

aby se člověk stal

Lokatým, učeným, stačí tím méně aby se stal ckarakte
rem. Třeba i při vychování na mravní povahu, a při ní

měroujeJinou i zvláštní,položiti

důraz na praxi .

Teorii, jak sta'ti se charakterem, naznačili jsme v myš
lenkách právě pronesenýck. Měl jimi Lýti vzkuzen zí
jem pro oběti, které s ním jsou vždycky spojeny, zájem

a porozumění.

Ale nikdo se neklam u věci tak (lů

ležité. Teorie ještě nenahradí činitele jinéko, nejvýš ne

vyknutelnčko, praxe . Teorie je vnitřní,

praxe je

v n ější. Teorie p o m 5.11a praxi, ale není (u toko, kdo
má Býti vychován) o sobě rozhodující. Rozhoduje však
vždycky činitel vnější, praktický.

Který je ten činitel? Výchova. U Luďoucíko kněze,
vzkleclem k charakteru

nšrskš.

kněžskému, v ý c 11o v a s e m i 
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Výchova seminářsháv hohoslovci vědomě a systema
tichý prohouzí onen vyšší svět i(leový, hterý má a musí
hýti podklademjeho veškeréhohudoucího cítěnía chtění)
Výchova hlahým, třeha s počáthu trphým ohmezo
váním mladické těhavostí, nevázanosti, ať v cílech, ať
v prostředcích, zvolna, ale jistě přivádí (luči ]: onomu
řťastněmu(a jeJinč ploclněmu) sňatku s určitým kruhem
povinností, se stavem, a co stav v sohě chová velihěho,

povznášejícího, požehnaného.

Výchova stále důsledná, někdy i tvrclá, ale stále
opravdu milující, učí jínocha, hohoslovce, čemu se na
učiti mu připadá nejnesnaclněj's'ím,zapřítí sehe, nositi těž

hou, ale spásonosnou zhroj povinností, odložiti změkčí
lost, zamilovati si, uvnitř v duši své procítiti nevinnost!
Oním slavným rozcestím Herhulovým pro jinocha

je rozcestí výchovy,

pro hohoslovce,nastávajícího

hněze,rozcestí discipliny seminářshě. - Kclo
o velikých věcech sníě, lulo v cluči 0 celý svět práce,
štěstí, půsohení zápolíš, přecl tím rozcestím se správně
rozhoďni . . .

.

.

*

* Hex-hart, 1. c. str. 125. „Die Grenzen des Geďmkenhreises sind

Jie Grenzenfůr Jen Charshterf'Aníše: „Die Bildung (les Ge

dankenhreises ist Je: wesentlichste Theil (ler Erzie
Luna.“
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V Lterémsi semináři prý bohoslovci ztropili konspi
raci, aby vyrvali trestu některé kolegy, kteří pro těžké
porušení Jiscipliny octli se ve vyšetřování . . .
Jaké to falxtum vrhá Jivné světlo na jeden z nejdů
ležitčjčíc cílů semináře.Semináře? Či seminaristů?

Co Bude: výchovy, zničena-li disciplína?
Co Lucie z požehnaného vlivu představených, lulyž ve
řejnou vzpourou moc jim odňata, na otravitele discipliny
přenesena?
„Seminář-“jsou vlastně seminaristé. Seminář-li otráven,
čí to Batle smrtí? -— —

*

.
'—

Seminářs ký clo: or. Palčivá otázka. Již nejsou
děti, lulo se věnují studiu Lokoslovnému. Slýcřxati tu
něluiy nářky jal: se strany poclřízenýcix, tal: představe
ny'cii. Co o tom souditi?

Každá společnost má vládu, jakou zaslu
liuje -

i společnost seminář-ská...Nemůže ani jinait

Býti. Pořáďeix nutno zachovati, a nelze-li jinak, i na
* Herbert, ]. c. strana 137.
" Slet—Letnykněz : slovutný učenec Dr. Laurin počal kdysi přetl
nulxy na universitě vídeňské asi těmito slovy: „Jak se pinové chovati
Budete vy, tak já zařídím chování své.“ A jako vždy, dodržel i tehdy
81070.
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úkor důstojnostipodřízených.Ale politovati

třeba

podřízených, kteří donutili představené za
stávati při niclnmísto profosů, jako nacpal:
nelze ani mysliti, že Ly přetlstavený se 11té ú
loze snížil Lez příčiny nejvážnější.
Rozřešena Lucle ta otázka na Ollě strany uspokojivě,

až Lokoslovci sami budou pokládati za věc svědomí
svého &cti své, zachovávati veřejně i tajně disciplinu
a co nejrozLoclněji solidárně opřou se Lažclěmujejímu po
rušování, &až představení ve vyšším pojímání svého pů
sobení o to se přičiní, aky jednotlivý chovanec necítil ani

tak tvrclě uzdy, za kterou 110třímá jeho vychovatel,
ale spíše měkkou ruku samu, která tu uzdu veJe, &
která je přece jen ruina otcovsLá . . .
*

*

*

V Lterčmsiročníku „Nového života“ líčí Dr. Musil
život Lokoslovců belgických. Zmiňuje se o jich volném
obcování (po paměti to píšu), vypravuje, Ltcral: je stihl
v jejich celácli ani popíjejí pivo, kouří a při tom stu
clují vážná (líh theologická, rokují o otázkách věJec
kých.
Jsem pro svobodu co nejširší. Ale LJyLy našim Lo
Loslovcům Jopřála se ta část nekoislosti jako Belgic
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kým, jak Ly s ní naložili? Jak veliké část jick spoko
jila Ly se první částkou programu(kouřením,pitím),
a kolik Ly se jíc11 opravdově odhodlala ]: druhé části
programu? Bez trpkosti ta slova pí's'u, Lez satiry, pouze
jako pomůcku ku zpytovšní svědomí.

Ačkoliv přesně k věci nenáleží, Budiž tu přece uve
(lena, ježto snacl přispěje ]: objasnění nesnadnéko přetl

mětu, polemika, kterou jsem o tom měl s Drem N'.—
Namítal: „Já si ckarakter ještě poněkud jinak přetl
stavují. Jest rozeznavatí charaktery mezi pohany, na př.
Řeky, Římany, a mezi křesťany.
Kilo jest živ mezi pohany podle zákona mravního

přirozeného

(podtrženo v orig.), jest ckarakterem,

ovšem jen na stanovisku přirozeném, kdo žije podle

mravního zákona Kristem

člověčenstvu clanéko, jest

charakterem v křesťanském smyslu slova. A tu nezáleží
na tom, jaké ktlo společenské postavení zaujímá.
Clluclí služka, chudý dělník, ckucla'.matka, ckuclý o
tec atd., vlickni Lez rozdílu, kclo žijí potlle zákona
mravníko (přirozeného & klaďnéko), jsou charaktery
v nejvlastnějěím smyslu slova. Než jak veliky' rozdíl je
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mezi charaktery u pokanskýck národů a mezi charaktery
křesťanskými ]“

A níže: „(Bylo Ly potřeba) z naší Johy poukázati
na to, že charakterů pořád více nám ubývá, jelikož naše
inteligence a Bohužel i náš venkovský lid oclciiovává se
ve školách Juckem nekřesťanskýmprosáklýck. Čím více
společnost lidská ve svém praktickém životě ignoruje,
ano přestupuje mravní zákon Kristův, tím méně vycho
vávají se v ní charaktery.
To platí o celé naší společnosti.“
Až potud námitka. O(lpověclěl jsem mezi jinými tě
mito myšlenkami:
Má dítko šestileté nevinnost? Ovšem! Má ctnost

nevinnosti? Nikoliv; alespoň ne ve smyslu vlastním,
poněvadž ctnost, pokucl není Bokem vlitá, předpokládá

vlastní přičinění člověka.Dítko to jest ve své ne
vinnosti, zbožnosti, poslušnosti nepochybně, ovšem svým
způsobem a podle vlok svýck „obrazem Kristovýmu.
(Kdo jest „obrazem Kristovým“ ve smyslu naprostém?)
Ale nazveme je proto též charakterem?
A clále. Mysleme si stutlujícíko, gymnasistu. Dejme
tomu, že je velmi mravný, zbožný, pilný Lock, při němž
tedy už i o ctnostech lze mluviti. J est nepochybně „01:
razem Kristovým“ ve smyslu již vyšším než ono dítko.
Zdali však Lo smíme přičísti Lezpoclmínečněk charakte
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rům ve smyslu slova vlastním? To Ly mohlo Býti přetl

časným. Třeba napřeclvyčkati, až jak se osvědčí,
když Lucie vržen (lo plného proudu svobody světa, né
zorů jinýcli, společností atd. Znal jsem sám několik ta
kových kocků. Až (10matury Byli vz o rnými stuclenty,
křesťany (chovanci chlapeckého semináře v X.), a po
matuře v Praze za necllouko Byli neznaLoliy, materia
listy, „lumpy“ v doslovném smyslu.
A třetí příklad. Neznám liclu celkem zLožněj's'íLonail
líci polský. S natlřením vzpomínám prací svých mezi
tím lidem. Jací to zachovalí mužové, jaké ženy] Křes
ťané v nejužiecktilejřím smyslu. Než o témže polském
lidu, přesazen-li do půdy jiné, ani ne jeětě rozhodně
nepřátelské, vešlo zrovna v přísloví, že „co Polák, to

sociální Jemokrat, co Polka, to padlí.. .“ Kdo zní
Ostravu, Vítkovice, Vídeň atd., neolaviní mne z ne
pravJy. Doma Byli lidé ctnostní, ale „zacofani, ciemni,“
a Byli Ly jimi zůstali clo smrti (t. j. ctnostnými), kaLy
nouze života je nebyla vysadila v končiny jiné. Že cka
raktery ani Joma nebyli, closvětlčilpozdější jejich život.
Ostatně netřeba ani ckoďiti (lo Polsky, takových pří
padu nalezneme na sta a na tisíce i mezi nasím lidem,
z venkova se přistěhovavsím (lo Vídně, Brna atcl.
Nepravím, že „charakteru je privilegiem jistých vyě—

ěícktříd.Ale kladu důrazna ustálený,

jednotný,
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jasný a silný názor životní. (Fichte, jal: známo,
v něm spatřoval charakter vůbec.) Duší toho názoru
Luďe vžcly otázka po Boliu, věčnosti, tecly i po nábo
ženství, a v dalším důsledku po náboženství Lat exocLěn,
po náLoženství katolickém. Ale poJmínLou, předpokla
Jem jeho Lucie neméně i jakýsi vyšší stupeň života (lu
ševnílio, který není závislý jediné na svém ostřeclí(mi
lieu), nemyslí, necítí pouze tímto ostřeclím, ale propra

coval se ]: nazírání

vlastnímu,

řeu LYCLosobní

mu. (Tím nepravím, že charakter něco jiného cítí, myslí,
koná, než -- Jokré -— ostřecií,avšak jinak.) Názor
pak životní je zas clále počátkem a pramenem jednání. . .
Vzdělanost, alespoň co jí oLecně rozumíme, přivlast
nění jistých vědomostí ovšem ještě nelze stotožňovati
s oním životem Juše samostatným (můžeť i věcla Býti
pláštílsem pouze vně přehozeným, cluše v jejím jáclru se
nic netýkajícím), ale nelze ani upírati, že tomuto osol)
nímu životu velmi napomáhá. I náboženství tedy i vzdě
lanost mají vliv na charakter, vyšší ovšem náboženství,
též i proto, že skýtá člověku s]xoro nenaluatiitelně po
můcLy mravního jetlnání praktického. A proto i správ
ná je myšlenka (ač jinou ]! ní Aospívám cestou) a již
clřívejsem ji i sám vyslovil, že ničením náboženství v ná
roclě poclrývají se i kořeny náraníllo charakteru. (O ně
meckém národu vyznává s chloubou jeho nekatolický
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kulturní historii:: „Gott sei LOL, wir Deutsche Leten
nochi“ A známo jaké místo na př. H. S. Chamberlain
Němcům mezi národy kulturními vykazuje, co o clia
raLteru tOllO národa soudí)
Ale ztotožňovati charakter Buď s vyšším věděním,
nebo s náboženstvím, myslím, že Ly nebylo správným.
Jestiť charakter, ve smyslu n ej vlastn ěj ším, čímsi, co
o sobě, v teorii, velmi JoLře Ja se mysliti i mimo
formální Lranice jednoho nel) (lrulmélio.Jen jeclno nedá

se mysliti, alespoň ne Lez zázraku, vyšší

působení

ať přirozené, ať nadpřirozené, Lez charak

teru.
LiJé charakterní Byli a Budou vžcly elitou
lidstva,

kteří nejušlechtilejší statky lidstva (v první

řaclě i náboženství) v sebe pojali, ale i životem svym
množili, chránili, pěstili.

DEFECERUNT IN VIA
Problém Jiclíšův . Měl všeckyvlastnostivane
šenému úřadu potřebné? Nade vši pochybnost, sice Ly
110 nebyl Kristus stím ]: nému povolal. Měl tecly do

sebe něco jako Petr, jako Jan, jako Jakub, jako Ma
touš, ony vyvolené nádoby Pinč . . .
Na Jokument povolání apoštolského, Lt erý mu (la

la příro Ja potřeLnýmivlastnostmi,přitlač il Nej 
vyšší Svatý pečeť svou, potvr-JilLo formálně,zvo
liv Lo mezi clvanšet.
A s tím dokumentem Išlnariot ve škole Kristově stal

se Jidášem, propastí mravní sLleslosti. Jak se to jen
stalo? Malými nevěrnostmi? Ale lulo nemá chvil ma
lých nevěrností? . . . Skrytou vášní? Ale Lomu na srdci
nedřímají vášně nejzkoulmčjší? . . . A což nepožíval prš
vč ten čas jediného privilegia Lezprostřeclníko mistrov
ství, Bezprostřední nauky, ale i Bezprostřední péč e a

mil o sti Kristovy?
ProLIém Jiclššův zůstane na věky problémem, plným
hrozných tajemství, pekelných temnot.
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P&J kněží, kteří &oLřepočali, kteří měli
jisté povolánílxsvému stavu, kteří denně OJ

počívali na erci Kristově . . .
Dvě věci má sP olečné s P idem Jidščo VY'm: P ř ížer

nost provinění &tajemství jeho vysvětlení.
Koko nezaršží příšernost pádů kněžských? Věřící
nad nimi pláčou, a nevěřící pozvednjí kameny, aby lla
menovali kněze, jenž tak Lrozně se zapomenul. I lulyž
omlouvají, jsou jejich farizejslxěomluvy těžkými Lalvany.
A chtěl-li lay 11:10vymeziti, pevnými zákony určiti
kněžské pády, 1)on Ly, jakoby chtěl zákony vyměřiti
ne s ce BJL'
s e samo, jl:
c o niLclyne (]ostu p"'ě
ne vasn
])ezecl'rcl

,

stále mladé náruživosti, ale i -— samy tajně soudy Boží.

A přece je záslužno poLusiti se i o věci zdánlivě zcela
nemožně, ustanoviti jallěs taLés zíllony, vždycky smutné,
někdy až úžasně Lasuistilty kněžských pouesků. Jiní
věc vyčerpati moře, označiti již přeclem všecka jeho
zhoubná tajemství, a jiní Opět upozorniti na nejnebez
pečnější mořské proudy, ultízati nejúslločněj's'íjeho uslu
lí, vypsati nejkouřlivějšíjeho Johy. Jen v tomto smyslu
Lutliž naše práce posuzována, podjímíme-li se některé

z příčin,proč tolik hodných

kněží, kteří
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dobře, ano svatč začali, časem tal: přesmut
nč končí.

V Příbrami potřebovali vody pro stříbrně zšvoclý.
Nemajíce jí (losti na Llízku, vystavěli vysoko v Ho
rícli Brďsllýcli ohromný rýlanílr, který Ly vody horské
sbíral, sebrané pal: (lo údolí vysílal. Se tří stran oliražen
Byl rybník liorami, jen s jedné hrází několik sáhů vý
soLou i širokou. Prace ta stala miliony a lid (10qu na
zývá rybník „milionovým“ (správně „Pilllajl). Když
tu ohromnou hráz stavěli, přišli na jeclnom jejím konci
na (losti skrovný praméneL. Byli upozorněni na jeho
nebezpečí, ale konečně se rozhodli, že při ohromném
tlaku nasypu netřeba se sluovnělio pramene oLšvati.

Zasýpali jej Lliďně, místo aby jej Byli O(l
veclli. —-Léta uplynula. Rybník Býval plný vody,
a na praménel: davno nilulo ani nevzpomněl. Než skrytý
pramen zatím i pod tíží nšsýpu pracoval tiše, nelenil,
lilecial cestu na světlo. A našel ji jedné strašné noci. Jen
že ji nenašel sám, a ne jako slabý praménelr. Prolomil

hráz dlouholetou tajnou prací poďrytou, sp ojil

se

s mocnými voclami rybníka ajižzaslločilollrom
ným přívalem obyvatele (ulolí příbramského, nemající
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ani potuchy. Tellclá liclě na strong se utíkali a někteří
katastrofu zaplatili životem. Tak vypravuje licí.
Mám ten obraz obrátit na život kněžský? Obsahuje
ve své analogii jeclnu : nejhlavnějšícli příčin pádů kněž

ských-- myslímnezaLojené, nezacelené rány

minulosti.

Který gymnasijní stuclent za nynějších (101)není vy
(lán těžkým ncLezPečím ztratiti sv. víru? Nejetlen ji

ztratil,

u mnohéhotěžcebyla otřesen a . I takoví

vstupují clo semináře.
Ž e v s t u p u ] í clo semináře s otřescnou, poJLoPanou

věrou, Bylo Ly ještě menší neštěstí. Upřímně, úsilně

hledání Pravtlý. vroucí modlitba u stupňů
oltáře , předevšímpal: náprava
ani tu není všecko v pořádku) -

života

(obyčejně

a Bůh ký jim neode

přel milosti, aby i jim ta sv. víra znovu tím čistějším,
tím mocnějším a líbeznějším zazářila světlem, čím větší
prací, čím vroucnější modlitbou, čím většími oLětmi si
jí musili zasloužiti.
Neštěstí větší je, že ještě jako Lohoslovci v té otře
sené, poJLOPaněvíře Po léta trvají. Ne že Ly formálněse
oddávali nevěreclxýmmyšlenkám aneLojcn pochybnostem,

ale že neučinilinic, aby se stará rána Opravdu za
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kojila, aby na iejím místě rozproudil se
nový život svaté víry.
Avíraje kořen, ze kterého vzrůstá veš
keren ostatnínadpřirozenýživotvěřícíclx,
obzvláště pal: kněze. Tecly strom nového
jejich života duchovního je Lez Lořene
anelao má kořen nažralý, poloulinilý. Kde
nabere ten strom síly, aby vyhnal mocné, nelaetyěné vět
ve křesťanských ctností? A jak odolá, jal: nepatlne, až
zaLurící Louře v jeho koruně, až se oPře Jo nělxo vi
cllor vášní?

Naše nervosní, změkčilí, materialisticlxí (101ml Jak
těžlxo mladé clu's'iucliovati v ní Poklad nevinnosti, jak
snadno jí zaLřísti Jo Latina návyků rovněž hnusných

jako mocných. A též tak o ví jinoši se hlásí (lo Lolla
sloví, jinoči, kteří, často ani nevěJouce jali, Byli obě
tovšni neerutějří a nejnenasytnějěí vášni. Víra je Lo

řen; nevinnost,čistota je srdce duchovního
života.

Ze srclce vyzařuje teplo, ze srdce radost, ze

srdce naclření, ze srdce o Lěť . Jak

Lucie vroucnost clu

cliovnílio života Lokoslovcova, jaluí radost, Lalezůstane

nevyhnutelní ]: životu Juchovnímu oběť, mlčí-li

srdce toko života, je-li mrtvo?
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Začíti duchovníživot a na srtlce zapome

nouti...]

Náš rozváčněnýveřejný život! Náš prolhaný tiskl
Naše věčné strany, věčné hoje, v nichž na žádném sta
vu nezůstává poctivého vláshu. Náš raďihalismus proti
všemu, co slove věrou, co se nazývá autoritou! Již mizí

víc a více i z rodinného

života ta zhožná, čistá

prostota, která je přece jeho záhlaclem. A ja ]: t o pů

sohí na charakter dospívající mládeže!
Ptejte se gymnasijních profesorů, světských i duchov
ních . . .

Nedostatek

charahteru, hle, jednaz nejohýčej

nějších a nejzhouhnějších tajných ran především a přímo
hněžshého vychování, (lále pal: nepřímo i hnčžshé vý
trvalosti.

C harahte ru hy hýlo novému hohoslovci hnecl na
počáthutřeha,ahý upřímně odhalil Ju's'i svou těm,
hteří ho mají vésti na místě Božím neznámými mu (10qu
cestami duchovního povolání.

Charakteru,

síly hýlo hý mu třeha,ahy zlomil

pouta toho neh onoho hříčného návýhu, který
s životem duchovním právě tah se srovnává jaho vocla
s ohněm.
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CLaraLteru Lýlo Ly mu opět třelaa,aby ušlechtile

podrobil šíji svou pode iko dobrovolně přijaté
discipliny,

dobrovolně převzatých povinností . . .

A právě charakteru se mu snad nejvíce ne
dostává, a na jeho nezbytnost snad Lývá nej
méně upozorňován.

A tak se staví ohromná laráz

duchovních cvičení, modliteb, přikázání, &tajně pracuje
neznámý na venek praméneL, který jednou to všecko
strllá a pohřbí snad v divokých vlnách svých, nejen ta

cvičení a ty pobožnosti, ale i svaté statky duší *

*



*

Setkáváme se někdy v životě bohoslovce nebo i mla
dého kněze se skutky ne sice těžce hříšnýmí, ale za to

hlasitěo nejasností charakteru, o polovičatosti,
nerozhodnosti svědčícími.

Aten nedostatekcharakteru,ta p olovičatost táhne

se letý Loluosloveclrýmí, a může jako kletba

lpětii na pozdějším životě mnoholetéko již
kněze.

Ta polovičatost a nerozhodnost nedánikdy
v srdci mladého Lohoslovce nel) i kněze vy
niknout; silné ctností.
Jest věčně na stráži proti všem rozhodným
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[
prostředkům, kterými jediné může yti
pře

možen starý kříclx.

Jest nesmiřitelnou odpůrkýní všecll Joko
nalýck zbraní, svátostí,utíkání světa,kterými mo—

Lou Býti odražený útoký náružívostí.
Ta nerozkoďnost a polovičatost stojí věčně
jednou nohou v táboře nepřátelském, aby ve
chvíli nejnebezpečnejsí olaěma nokama do
něho vskočila.

Mladý Lokoslovec, nebo chcete-lí, mladý kněz. Vši
mněte si jeho kabátu, třeba s karafiátem v (lírce knoflí
kové, jeko kloLoučku, jeko úklon dámám, jeko sladkých

usměvu,světem pácknoucíck řečí.Je to skutečně

Lo

koslovec, či je to švihák? Je to mravní quodlí
Le t. On sám neví, co je. Nejraaějí Ly kýl obojím —
k (]ý ])y t o šlo.

Opět otázka: je proto již špatným člověkem?Není.
Ale může se jím takto státi a stane se jím, jestli v čas

neobrátí.Takové vyLírá si obyčejně svět, aby
je oloupil o všecko a pak se jím -— vysmál. Nezralé
ještě vlašské ořechy, nedošlé švestky nakládají se (10

cukru k vůli větší píkantností.

Je v tom cosi pí
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kantníko právě pro tak zv. „lepší svět“ -—lucus a non
lucentlo -— pro ten mravně, vlastně nemravně, přesý
cený svět naložiti s o lzě (10 cukru právě toko duševně

nezraléko

Lokoslovceaneb i neďoěléko

jeětěmla

Jéko kněze. Až 110užijí, pak 110třebas i - odkopnou.

Na takové nejradějivěří se svět. Nejeden Lo
koslovec zaplatil tu růži v knoflíkové Jírce, ten líbezný
úsměv na tváři nejvy's'ěím statkem, který mu svěřil Buk,
povoláním, působením, štěstím svého života.
*

*
si.

Mlatlý medvěd, tak nějak vypravuje Lajka, chtěl vi
děti člověka; (10qu totiž člověka nepoznal. I vzal 110
starý meclvěclna procházku. Potkali clítě. Žasnu, tézal
se mladý medvěd: „Je toto člověk?“ „Nikoliv,“ otl
pověclěl starý, „toto teprv 1)ch člověk,“ a šli díle.
A opět se jim namanul clo cesty člověk-stařec 0 Lei-le.

A již znovu ]: starému obracel se mladý: „Snad toto
je člověk?“ Ale i tentokráte zněla odpověď záporně:
„Toto Byl člověk.“ Konečně vitlěli zdaleka přicházeti
muže pevného chodu, silné postavy, s puškou na rameně;
byl to myslivec. Sotva že 110zočili, tu již úzkostně va

roval starý medvědmladého: „Utíkej,
člověk!“
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utíkej, toto je

Jsou Lohoslovci, o nicLžto hned na první pohled lze
říci, to teprv Lucie duchovní. Jsou kněží, o nichž též,
žeuaohu, lze říci,to Lyli kdysi duchovní. A z těch mélo
si Jělš svě t. Jsou však LoLoslovci,jsou kněží, na nichž

viclěti,že jsou duchovní, a ti jclou světem poměr

ně nejjistěji, nejzéslužněji, ale i nejžťastněji.

J iný příklad, a nikoliv snatl neslýchaný. Mlaclý,
Laný kněz. Po pět, po deset let se strojila jeho nevin
nosti nebezpečné osiJla, až v nešťastné chvíli v nich u
vízl. Nešťastný člověk! řeknete a právem. Ale probůh,
jaký to Lyl muž? Kdyby L témuž nešťastnémulmězi
Byla přišla služební v podobném nebezpečí (morálka má
pro ně výraz occasio proxima), byl ve svém svědomí za
vázán oďepříti jí rozhřešení, (101x114
Ly neopustila toko
místa, a kdyby i želaraným chlebem měla Lšjiti života.

A on, jenž cítil, kterak zvolna, ale jistě se nad ním za

vírá kruh nečistý, neučinilnic, alay jeJn ím oclLoclla
ným čin em přetrhl nebezpečné kouzlo, neuložil si
žádné oběti, aby při rostoucím neLezpečí vnějším ale
spoň vnítern ě tlučejeho stala se silnější i odhodlanějěí,
naopak ještě snad n a L si(1al nepřítele své ctnosti 1xnovým
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a novým útokům, cliovaje se leLLomyslně, polovičatě,
LACzjevně měl přiznati Lai-vu -

-—

Kněz již oLstarožný vypravoval, kterak ve velkém
městě za Lílélio (ine na oživené ulici nečistě Byl napaden
ničemnou osolaou. Touž ulicí Bylo ne procházkou, ale

z povolání choditi skoro každé kotliny denní i večerní
řeholníkům i mladším než Lyl onen kněz, aniž se jim cos

podobnéhonahodile. Řekne se: Chránilo

je rou
I

cLo řeholní. Ale více než přísnérouclio je přísna
odhodlané
tluče, jež se nezapře ani pohledem, ani
tvíří, ani žádným poLyLem tělesným.

To už je tluče zlotřilí, která chrám si zvolí
za peleš neřesti. To už třelaa tluče Baltasarov
slié, aby pila z posvěcenýck néJol: víno roz
lloěe. Nechť Lažclý ví, že jsme chrámové Boží,
necliť nilulo ani na chvíli netrvá na pochyb
nostech, že jsme nádolay Bohu posvěcené, a
Budeme míti pokoj i ocl tOllO smilníLa.

Kdo chce žíti, musí Jýclsati, musí jísti, musí i nápoje
si (lopřšti -- jaLíž tu pomoc? Tak mi i život duchovní,
zvláště pak vyšší život kněžský potřeby, Lez nichž 110

uclržeti naprosto
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nelze. Jest to modlitba, častější

svatí zpověď, rozjímání o duchovních věcech, unihíní
Johrovolným nehezpečím hříchů . . .
Nač hychom se tu tak dlouho rozpahovali? Nač hy
chom zhyteěně otáleli? Když jsme se nerozpakovali zvo

lití stav, rozumí se ostatní samo sehou. Kněz,

jenž

zachovati chce duši svou, poctivé svědomí
své, musí po těch věcech sšhnouti. Kclo těch
prostředků zanedha, musí zahynouti, i htlyhy
nechtěl.
Naře vytrvalost nezavisípouze na naěícloh
ré vůli, nýhrž závisí mimomilostBožíhlavně
na prostředcích, kterých užíváme.

Změhčila'. Kapua stala se hrohem vítě z n ý c 11 vojů

Hannihalových, znemravnělýBahylon povalil nepře
m o ž it e 1n í vojska Alexandrova.

Myšlenka hrozna! Byl vždycky nevinným jínochem,
vzorným hohoslovcem, ano po léta výtečným knězem.
A takový cedrLihanonu pojeďnou propatlí ohavné vášni.
Kde od toho hrozného tajemství hlíě, ahychom nepo
zoufalí? V příkladě nahoře uvedeném. Nalezl svou Ka

puu,utonulv Bahyloně.Ztratil

otužilost, hojovný

cvih tluče, a ostatní přišlo samo sehou.
*

*

*
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Byl jsem thsi ve shromšžtlěníhoralů — lhostejno,
kterých. Nehylo to vlastně shromáždění, hyla to licloví
zíhava, pod širým nehem, ve stínu nehetyčných hor, na
zdravém ozonu černých hohatých lesů. Ještě clnes živě
vzpomínám těch postav prostou, ale silnou stravou mohut
ných, stálým těžkým zápasem s horami otužilýdm, zhuJo
vaných jako ze skály. Bylo cosi imposantního v těd:
tvářích zvětralých, ale nikoliv tupých a hezvýrazných,
v pohleďech, v nichž jaho hy se odrážela smělost ne
dávných nehezpečí nad kolmými stěnami a zejícími pro
pastmi, v pohyhech ne sice salonních, ale HiJných jako
ty věčně mlčící hory, na nichž vyrostli, v celhovitěm
výrazu sehevěJomí, nekoislosti, nepodclajnosti, jimiž se
nechluhili, jež však ani nevěclouce každým pohyhem o
svěJčovali. V těch postavách Jefreggerovshých hylo ja
hěsi neodolatelné houzlo krásy, ne tě hršsy změhčilě,
zženštilé, ale hršsy zclravč, silné, mužně krasy, která při
pomínala velkolepé oholí . . . Vojáci z toho hraje hývali
již ve střetlověhu pověstní, „železná legie“ hyl jejich čest
ný titul. A jistotně hclo na ně pohlěclnul, hezclěhy si po
myslil, jal: hy asi tyto železné paže v hojí zatočily se
svým protivníkem . . .

Tah představovaljsem si vždycky Juli kněžskou.
Silnou u hohatčho stolu prostě, ale nade vše eravč po
travy duchovního rozjímání, modlithy, svátostí; otužilou
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(lennímí Bojí vyšších mravních požatlavků, (lenním ne
Lezpečímpovinností pojímanýck ve vyšším světle; tvrdou
jako skála vůči změkčilým ckoutkšm vášní ; čístou jako
ovztluěí vznešených pravcl, jimiž veškero povolíní kněž
ské se nese; ozářenou jasným paprskem nebeských sfér,
v nich denně oLcuje; scLevěJomou, nepoaclajnou v pře
svědčení, že od světa netřeba jí ani co Joufati ani čeho
se oLívatí.
Takoví tluče kněžské má sama v sobě nejlepší pojiš
tění, že nepaclne za oběť všelijakému nepříteli, že Jovecle
vytlatně užíti zbraní svého stavu.

Zbraně nejsou pro děti, ani pro ženy, ani pro mrzíký.
Ti nic Ly jimi ku své obraně nepořídili, naopak snaclno
Ly se do smrti poranili.
Jednotlivé kněžské naše povinnosti neztlají se tak ne

snadné.Ale celek, toť těžká eroj,

na niž jsme při

sakali, jíž Lez vlastní a cizí zíkuký nelze ním libovolně
oclvrknoutí. Musíme tu těžkou zbroj néstí životem.

Jak jí poneseme, jsouce duší slabých, ckaLýck,
mrzackýck, chlapeckých, ženských?
ó, jak velmi nemouclře jeclnají kněží, kteří chtějí Býti
zLožnýmí, a nedovedou ničeho odepřítí svému chllu; kteří
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chtějí hýti čistí, a po všem pohodlí tělesném se shánějí;
hteří chtějí denně ohětovati nevinně nevinného Beránka,
a nedovedou v ničem ohětovati přirozeného člověhal
Kněží v parfumu a v ruhavičhách (v přeneseném smyslu
mluvím), kněží u plných stolů a v pohodlných lenoshách,
hněží v salonech života a neznající híclý chatrčí, hněží žijící
V

po hapuanshua ne po spartanshu- jak je možná, ahý

pád váě nehýl hlízhýl
Sv. Vincenc z Paula praví, hdýhý něhclo, stoje již
jeJnou nohou v nehi, zaneclhal se mrtvíti, že ještě hy po
chýhoval o jeho spáse. Čí se to netýká též kněze, a kněze
více než jiného hřesťana?-—-—

*

.

Tělo může něhtlý hýtí silné, ale Auchje hojácný, ma
lý. Ani takový vojín nemá valné ceny ve válce, jeho
hojování je hojováním zhahělců, Lteří zahazují zhraně.

Ne každý silný duch je kněžský duch. Teprv ten
rozhoduje při hnězí o vytrvalosti. Ale čím si jej osvo

jíme? Ničím s tahovou jistotou jaho praktickým ho

náním hněžshých povinností.
Pracujme

'

jaho hněží Opravdové,stuclujme jaho

z

hněží s živým vědomím závaznosti přeci Bohem, hažme

jako kněžía ne jen, ahychom „plovali,“ pracujme i tehda,
když hy nás jiní mohli zastoupiti. A kclyhychom se už
shýhali pod tíží té kněžské práce, cítili její ostny a pot
se nám řinul se zaníceného čela, huďme vděčni Bohu za

tu příležitost; nehýti té práce, čekala hy i nás změkčilí
Kapua, znemravnělý, hezectný Bahylon.
O, jak veliký foncl hluhoké, kněžské opmvclovosti,
ohětavosti, síly, odhoďlanosti je v horlivé, úporné práci
kněžského povolání !

Mluvíme tu vlastně o kněžích, kteří s opravdovým
povoláním, s Johrou vůlí započali svůj stav. Máme se
zmíniti i o hohoslovcích, kněžích hez povolaní,
s ní

mysly čistě chlehařskými, ne-li nekalými, ku
stavu duchovnímu se Jeroucích? Želhohu, že i ta
kový hohoslovec u nás není zjevem docela neznámým,
ano, že místy je zjevem ne příliš řídkým.

Takoví hohoslovci jsou stálými tajnými i veřejnými

spojencipři každém útoku na clomécí disciplinu
v semináři.
Takoví hohoslovci jsou jako železné závaží, ztěžující,

ano znemožňujícíkažcly' pokus o povznesení ducha

hohosloveckého.
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Takoví hohoslovci jsou nepochyhní handidíti
pozdějších hněží špatných, najisto pal: hněží
neš'ťastných."l
J e možno, že nezhušený student z ohledů světských

(ale ne hříšných),

z líahy ]; rodičům, pro možnost

vyššího studia a rychlejší zaOpatřenívěnuje se hohosloví.
Poznav pal: později stav hněžshý i vyšší jeho stránky,

již ne z úmyslů původních, nýhrž z důvodů vyš
ších,nadpřirozených,celou

vroucí duší se mu oddává.

Takový ovšem nejedná nehodně, ano hývají mezi taho
vými pravé perly hněžshěho snažení, jal: hylo již řečeno
výše.

Ale jíti do semináře jen pro hus chleha a zůstati
v semináři, děti se vysvětiti jen pro hus chleha,
toť mravní hídíctví, Bohu i lidem hnusné.
*

.

*

* Zde těž dlužno hlavně hledati klíče k některým nesmírně smut

ným, ano zíhuhným veřejným

směrům v hleru. Několik nepro

hlédavých nadšenců podalo neho ještě podívá těm směrům firmu,
ale vlastní síly jejich stoupenců třeba hledati někde jinde . . . .

Za chlebem se vetřeli do svatyně Plně, a nenalezše ho tam,
hoří v slepě vášni oltáře, strhují desky Zákona . . . Byl hy
čas, aby Herus náš jasně si uvědomil rozdíl mezi reformou a revolucí,
mezi ideálním hojem a hezcharahternfm paličstvfm, především pal:

mezi„syny ze svobodné“ (povolanými)a „syny : děvky.
(chlehaři). Galat. 4, 22.
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Přecišesti asi lety ukazovala se naděje, že Ly se
mohly platy úřednické zvýšiti. A pro tu nejistou naději
Opustilo asi dvacet LanJiJštů jistého semináře Lolaosloví.

CLraniž Bůh naše semináře, cln-aniž Bůh níš licl

takových „povolání.u'k

* Případ : dolby přeďvúl ečn !. Též poznámka k nforismupřed
cházejícímu nn tu dobu se vztahuje.

