DÍL DRUHÝ

OBĚTUJÍCÍ .. OBĚTOVANÝM
Divná protiva. Již u sv. Otců jasně se vyslovuje iclea,

žejen hněz,hterý stal se sám ohětí, může hýti
ohětujícím.

Tal: Praví sv. Jeroným: Te ipsum vult

Dominus hostíam vivam, placentem Deo. Te inquam,
non tua . . . a sv. Amhrož: Hoc est sacrificíum primi
tivum, quanclo unusquísque se offert hostiam et a se in
cipit, ut postea munus suum possit offerre. Též ítlea táhne
se jaho červené nit' nejlepšími autory jeďnajícímí o povo
líní a životě hněžshém.
A přece zase za všech (101)(první století mučetlníché

vyjímaje) lze pozorovati, že hu stavu tomu hrnou se mnozí
nepovolaní, očehšvající ne ohěti, nýhrž spíše pohodlí,
nečinnost, čistě světshý hlahohyt, čistě světshé požitky . . .
Kdo tedy má pravdu? Tí, hďož povolaní hněžshé na
zývají ohětí, neho tí, 1:30 v témže stavě spekulují na svět
shé terno?

Jístotně nezna stav hněžshý mnohých věcí, které jeho
těžhý hříž spojený jsou nerozlučně se stavy jinými. Tah
na příklad nezná křížů rodinných, strohostí hýrohratíc
hých, nejistého chvatu honhurence, věčně nenasytných
veřejných ohleclů stavovských a pod. Jisto jest, že má
povolání hněžshé mnohou vlastnost hodnou zéviclěníipo
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stránce čistě světské: neoclvislost ocl vnějších okolností,
od příjmů a přízní i lulyž trpí nouzi, trpí jetliné pro

svou osohu); volnější pole půsohení, a půsohení Loha
tostí, hloubkou, rozmanitostí, ideálností jistotně i přiro
zeně věecha jiní přesahující; stálý styl: právě s nejzacho
valejším jéclremlidu; ohromný vliv na ten lid oclholéhhy
až (10hrohu; stálou příležitost vzdělávati sehe jak srclcem
tah duchem; zclravou prostotu a přirozenost života . . .

A přece je kněz ohětovaným. Cokolivhrás
ného lze říci o jeho stavu, jest (pokuď se nejedná o ně
hteré věci p o v rc h ní, m i m o ří (1n ě, nerozhodující)
hlavně n á s 1e (1i: e m, c e n o u jeho osohní ohěti, a nejen

nepopírš věty právě vyslovené, nýhrž spíše ji 1)0 (1e píré
a předpokládá.
Jen ohu povrchnímu může ta vnitřní souvislost vlast
ního jádra a jeho shořéphy ujíti; jen tluče plýtiuí Lucie
později překvapena, lulyž hledajíc v povolání hněžshém
pohodlí, narazí na hříže . . .

Čím vlastně liší se povinnosti hněžshé ocl povinností
stavů jiných, světských? Snad prací, hterou předpoklá
dají? Či namahavostí, ohtížností, ohsahem toho co denně
ukládají? Nelze upříti, žejsou stavy, které vyžadují práce
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více 5úpornějěí i vytrvalejčí, na př. povolání obchodnické.
-—Tedy snaclvýnosností, čestným postavením a podob
nými výhodami, kterými mnohé stavy světské (na pří
Llaclvojenský, sochovsLý, lékařský) v očích nejednoho
vynikají nad stav náš? I ta věc je velmi nestejnou —
ostatně tu ani nerozhoduje. —- Čím tecly?
Ne povinnostmi samými ve smyslu nejpřísnějěím(Late

chese, zpovíclšní, kázání), ale tím, co věrné konání

jejich předpokládá.
Pošlete poštovního úředníka na př. na průsmyk Sv.
GotthaszLý, aby tam, talsořlxamezi nebem a zemí, vy
soko v horách, na místě pustém i neobydleném, v zimě
v létě konal svůj úřad. Každý hneď uzná, že takové

postavení neobejde se Lez obětí. Ale proč?Či
tam má snad více práce? Má jí méně než měl dříve na
rovině. Mí tam nahoře snaclvětší odpovědnou? Též ne.

Povolání jeho vyžaduje obětí, protože na talxo vém
místě musí žíti; že musí žíti na místě, kam s ním nemo
Lou ani žena ani Jítlxy, a to Lez pravidelného častějšílmo
styku s lidmi, zvláště lidmi svého vzdělání, Lez lmřejících

paprsků kultury, Lez útulného tepla jejíllo pohodlí . . .;
že musí žítí jako voják v (lenním zápasu s nepřízní místa
a doby, spokojen s tím, co prívě Jostačí zachovati život,
co nejbližší slsýté okolí; že je svým vlastním lokajem,
kuchařem a snad v nemoci i lékařem a ošetřovatelem . . .
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Ovšem je v tom všem i mnoho svobody, neoclvislosti,
radosti a jistě krásy . . . Ale všecky ty přednosti jsou
přece jen vykoupeny trpLými obětmi —-nikdo jicl: ne
upře a Lažclý se jich nekoáží. Ten úřeJníL je pře ce

jen obětovaný . ..
Tal: se má věc i s knězem.

Odsouzení jsme 1: samotě, jíž onen úředník Sv.
Cotthanlsltý je snacl jen slabým příkladem.
Netřeba tu mysliti jedině na celibát. Ten je vlastně

jen posledním, LonseLventním článkem celé
řady. Tím, co Lážeme, Lam jiným pomáháme, po čem
se snažíme: stavem svým odkázáni jsme státi mezi ne
Lem a zemí, mezi časem a vččností, mezi člověkem a

Bokem.

My jsme největší, nejzásaclnější, nejnesmi
řitelnějčí samotáři . ..
O velikých mužích se praví, že vžtly : nicll dýchalo
cosi smutkem. Duchem svým předběhli Jolau, v níž
žili, která jich proto nepochopovala, odmítala, možná
i pronásledovala . . . nejlepčí, největší syny své. Stáli
osamoceni, ocltucljejich smutek. T&L přede 11á zí Lněz

dobu, v níž žije, lid, v němž působí, ne o (lesíti
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letí, ne o staletí, nýl>ržo onu věčnost, pro niž pů
soLí, myslí, cítí, po níž dýthí . . .

O(lsouzenijsme1: osobnímu odříkání.
A kdybychom i směli(čehož opravdu častoLýví opak)
zasedatí ]: Bohatě vystrojení: tabuli, a kdyby i časné sta
rostí (čehož tolíkéž zhusta nebývá) navždy zůstaly (la
lelso našich prahů . . . Jsou věci, kterých tluče Lolestnčji
pohřešuje, než vyhraného jídla, které Blíže se jí dotýkají,
než teplý oděv těla . . .
Na té výši, na které stojí Lněz, vidí síce daleko do

světa,aleten teplý život sam neproudí tu plným
svým tokem, celou svou Bohatou rozmani

tostí, veškerou radostnou pestrostí . . .
Tu třeba se spokojití jen malou částkou
toho, co nazýva'. se život . . .
Tu stojíme Blíže slunce a hvězd . . .
Blíže toho, co Joufzíme, než toho, co máme...

Určeníjsme]: nevýpříhnutí.
Každý jiný člověk,majícíúřad,mí určité chvíle po
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vinné práce, které se Pall střídají s chvílemi odpočinku.

V těchto pal; chvílích onočinutí Přestíví hýti lékařem,
souclcem, clozorcem . . . je jediné člověhe m. V Laž
clém jiném povolání ví člověk určitě, hele počíná a

lule hončí hranice toho, co se na něm žšclí.
Kněz tahových hranic nezná. I co do času a
intensity, ico clohlouhhy a šířkypovinností má účast
na věčných rozměrech svého stavu . . .
Sacerclos in aeternum . . . navždy.
Sacerclos in aeternum . . . v hažcléchvíli.
SacerJos in aeternum . . . v každé výší, až ham
(lovecle rozepnoutí křídla ducha svého.
Nikdy nemůže si říci: (losti již toho, čeho jsem (10
cílil, (losti té výše, jíž jsem clostoupíl . . . Slovo „Josti“
jest neznámo ve slovníku věrného hněze.
Jeho (levise jest a zůstane: Sursum, vý's'e . . .
V tom věčně neurčitém ustanovení 11 vyšším věcem
jest ohromná povzhuzující síla, ale je v něm i - ohromné
ohěť kněžského života.
*

*

*

Jen l: samotě a odříkání jsme odsouzeni? Postavení

jsme ve jménu toho, jemuž sloužíme, „za znamení,
Lu a co a pxrano.
' ,
“*
jemuž
* Luk. :, 34.

314

J sme představiteli idey, která jest „nejhlubším těma
tem člověčenstva,“ ku které nika nikdo netlovecle Býti
úplně lhostejným, ale která (luči lidskou plní Buď naci
čením a láskou nebo tajnou lirůzou a zížtím. _
A kdybychom i myslí a vůlí svou claleko tolio Byli,
ano kdybychom výslovně proti tomu protestovali, nás
věřící i nevěřící nikdy jinak nevidí, než na kotliurneck
věčnosti, v otlěvu proroka Boka živého, s hroznou o
tšzkou konečné odplaty v pozaclí . . .
Odtud ten (lojem našich slov i skutků, ním samým
často nepocli0pitelný, jevící se tu v nadmíře nezaslouženě
lásky, tam v nadmíře nezaslouženěko zíští . . . To je to
pozadí, Lez něhož si nás ani pomysliti nedovedou . . .
Odtud měřítko, kterým měřínáš život jak přátelé tak
nepřátelé —- chtějí, aby ve všem se s]aoJoval s roucLem,
kterým vždycky nás oclívají . . .
Odtud ta trpkost, příkrost, neurvalost, jíž ním často
i Lez nejmenší příčiny splacejí —- činí nás zoapověclny

za všecky vnitřní Boje, zklamané naděje, Lrůzy ne—
jistě věčnosti, které sami trpí v srdci svém ve jménu
toko Boka, jehož my jsme služebníky. (Tak kamenuje
poPuzený líci služebníky královy, nemolia se Jopícliti
samého krále.)
Pro Juži citlivou může Býti i naclmíra lásky a úcty
pramenem utrpení (Juli slabé může pomísti hlavu). Ale
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což teprv nadmíra nepřízně a zíští, soukromého íveřcj
ného? Dnes, Lcly Boj o Balla netu's'enýcllnabyl rozměrů
i co do hloubky i co do šířky, dnes každý kněz Ly tu
mohl vypravovati kroniky . . .

Ale což není možné, aby liněz všem těmto oLětem

ušel,zamění-li zkrátka úlohu kněze věrného s rolí
kněze vlažného, padlého?
Osuďný to Llucl, L němuž nejetlen kněz více instink
tivně a maně, než po zdravém uvážení a věclomě vzal své

útočiště.A přece jest jen Lludem, velmi nešťastným
Lluclem.

Jen (lvojí cesta zůstavena jest knězi, ale každá končí

oLětí:1>uď se oLětovatí (dobrovolně),nebo oběto
vánu Lýti (nedobrovolně)
Buď dobrovolně přinésti olaěťživota svél'lo požeh

nanou, čestnou, ohlašující,

-—nebo neJoLrovolně

oLětovati život svůj

způsoLem trapnějěím i Lolestnějěím, a přece
zároveň

zmařeným,
povržení Loclným.
*
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*

*

Věčnými pouty přilnovšnjest ]:něz Lu stavu, který
si zvolil. Svět sám mimovolně uznává svaté svazky jeho
stavu a činí z toho pro selae důsledky. Nemůže se

stoupiti s výše, na kterou 110jeclnou vynesla
chvíle posvátná . . .
Musí

Lateelaisovati,musí Lízati, musí uLazovati

jiným cestu ]: nebi, alespoň svým slovem; musí žíti Lez
rodiny; musí l: oltáři oLětnímu; musí se modliti . . .

Hle, totéž, co Loni kněz věrný . . .
Tedy na venek jest oLěť jejich stejna, alespoň co (10

podstaty,
až na to nějaké plus nebo minus, které tu
konečně nerozhoduje.

Jen uvnitř je roní1.JaLý

rozdíl? Rozdíl člověka

sestavem svým spokojeného a člověka stav svůj proklí
najícílio. Rozdíl vojína vyššími ideami nadšeného a vo
jína nuceně zbraně nosícílio. Rozdíl muže s láskou vy
nalézavou clílu svému se věnujícího a otroka přeci Ličem

se chvějícílio. Rozdíl člověka zdravého, nasycenéllo, sil
ného a ckuravce neďuživéLo, hladového, vyzíuého . . .
V čem tu teclý rozclíl? V oběti jistotně ne. Ale v míře
štěstí a vnitřního Blaha, která na ol>ou stranách může při
stejné skoro oběti Lýti tal: hrozně rozdílná.
Těch několik kapela z poháru rozkoší, které lmězi
nevěrnému za cenu jeho kněžské věrnosti podaří se ulo
viti, nedostačí nikterak, aby ulmsily vnitřní jeho žár, spíše
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novou Lo jen rozďmycluívají silou a pruclLostí. Tedy:

tu oběť, tam oběť. Tu oLěť šťastné, tam olaěť
ne's'ťastní, zoufalé . .

Nebeské je vědomí, že oLětujeme se za vyšší statky
jinýcls, ano i vlastní vědomí, že oběť naše nezůstane mar
nou. Ale pekelné je vědomí, že trpíme, těžce trpíme, a že
trpíme za hřích, neplaně, marně, bezvýsledně. T&Ltrpí
zatracenci v pekle. Tak asi též trpí nešťastný, padlý kněz . . .
Již nahoře srovnali jsme oLěť, kterou přináší Lněz
věrný a kněz nevěrný. Přiro vn ej m e nyní krátce ol>ou

oLětívýsledek.
Není pochybnosti, že kněz padlý méně Luďe půso
Lití než kněz (lokrý. To již ani jinak Lýti nemůže, po

myslíme-lina vnitřní princip lísky, nadšení,milostí,
štěstí, nebo na jejich cpali, který oLa Lněze v práci po
poLšní. (Předpokládám stejně příznivé jinak okolnosti,
vlohy . . .)
Neméně jest jisto, že i to „m éně,“ co vykoná padlý

kněz, nepronikne tal: hluboce,

trvale,

požehnaně.

Vždyť při veěLerém kněžském půsoLení, i tam kde mi
lost Boží se uděluje ex opere operato, osoLa Lněze ni
kterak není lhostejnou, při některých nejdůležitějších
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výkonech kněžského povolání (hlásání slova Božího,
zpovědi), paclá na váhu zrovna rozhoclující měrou.
Jísto je konečně, že i tehcla, Lclý kněz nevěrný pro iiné

půsohí, sám vychází

s prázanou; žijet've stavu ne

milosti Boží. Je pouhým kanálem, jímž teče milost na
jiné, sám zůstává tvrdým a mrtvým po tam jako přecltím.

Opakujemc: tu ohěť, tam ohěť. Tu ohěť šťastní,

tam ohět' zoufalé; tu ohěť účinné a požehnané,
tam ohět' zmaření a neploďní.

Čistý hněz, věrný hněz, jaký to pohlecl nehi, zemí!
Ani ti, ]ulož zuřivě na něho útočí, nemohou mu v srclci
odepřítí tajné uctý.
Pacuý hněz, nevěrný hněz, co v tom slově jest ohsa
ženo ponížení, hanhý, posměchu, potupy . . . Tahové

věci třeha si pomysliti honhretně, hýchom jen zdaleka
si dovedli představíti celé to moře mravního hrozného
pokoření . . .

Opahují po třetí (mít věc tah důležité pozadí):

Tu ohěť, tam ohěť;
tu ohěť šťastní, tam nešťastné;

tu požehnané, tam hletí;
tu čestné, tam potupné.

Kněz má sice dvojí cestu, oběti dobrovolné,
nebo neJoLrovolné, ale Lažaš končí Přecejen
obětí, na každé jest oLčtovaným. Nechťdobře
si rozmyslí, na kterou chce nastoupití . . .

*

:;

*

Čtyřicet mučedníků trpělo v's'eclxostejně. Stejně se na
ně na všecky oLořil ukrutný tyran. Stejně se všem po
smívala krvelačné ]uza. Stejně z nich všech str-Lan oděv.
Stejně uvrženi za hrozně noci nazí na chladný lecl. Stejně
nesl jim všem čtyřicíti anděl a nelze korunu mučednickou.
Stejně jí Byli všichni Blízko . . .
Tu jeclen z nich opustil výší mučednickou a sestoupil
Jo teplých nížin lázní na Llízlxu připravených. A hle,
smrt, které se chtěl vyhnouti na včrném leclu mučetlnic
kém, tu nalezl nenadále v potmčšílěm varu zradou Loupe
něm. Čtyřicet jich umřelo téže chvíle, po týchž utrpenícll,
a jen Jevětatřícet (o mučedníku, jenž Později se 1:nim Příclal,
nemluvíme) jich vzalo odměnu, jen ty slavíme jako mu

čeJníLy, jen ty uznal Bůh za své Lojovníky. Čtyřicítý
vzal za stejné Loje věčně zatracení, Lanku zrádce Boha
a svědomí . . .

Proč častěji na ten příklad nemyslíme?
Vyhození jsme na leJy Povinností, odříkání, oLětí.
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Vůlnol ním svět achystal lákavé teplé líznč . . . Nc
věřmclPro nás není volby jiné než: Buď se obětovati,

nel) obětována Býti.

BOJE A ZBRANĚ

chioulostivěla' (laka naše líčí Boje čistoty takovým
způsobem, jako Ly člověk jim ani odolati nem 0111,
jako lay jim podlehnouti musil. Ta upřílišcná,vše
licls Ixia) koncese zvířecí stránce naší přirozenosti není
než velmi pohodlnou koncesí, učiněnou : La ž e n o s ti

jinak zcela soukromé. V naší dobějednotliví Chytráci

postavilisvoje železnice, svoje Palice attl. (viz
„TůrLen-Hirsch“ a j.) z cizích kapes. Proč Ly se ne

mělo pověsti jiným, na útraty všeliďslnýcl:

statků

Juclmo vnícL (jichž papíry (Ines Leztollo na Larse veřej
nosti neLruLě velikou mají cenu) všleti se cíle libovůle
v mravním Lalmě &ještě za to Lýti oLJivovínu
. . .?
Řekne se pouze, že Býti nemravným je lidským, vče
lidským,o<1<lavati se pal: mravnosti že je Poblouzeným,
z 1;a ž e n ý m instinktem několika malo ztřeštěnců . .
Ú

*

*

* Srovnej, co Podobně praví Tolstoj, Moderní otroci, Jí13. str. 21.:
„Toto zvláštní zatmění lidí našiel: kruhů ds se vysvětliti jen tím, že
lidé, jednající zle, vždycky si vymyslí takový názor světový, podle
něhož špatně jejich skutky již nejeví se tím, čím jsou, skutky totiž
Špatnými, nýbrž následky nezměnitelnýcl: a proto mimo lidskou vůli
položených zákonů.“

222

OJmítajíce upřílíšené, n e p o c tivě , č] ově La n e Jů
stoj né líčení Bojů čistoty, neupíršme nikterak, že Loje
ty jsou zvláště nesnadné, nebezpečně. Celá literatura
asketická, abych o (lenních zkušenostech pomlčel, je toho

(snad něluly až trochu Příliš Lřiklavě) dokladem.
Poclle sv.Tomšše ALV.nebyl žádný puclhříchem prvo
počátečny'm tal: porušen a vlády rozumu tali zbaven jako
pucl pohlavní.
Sv. Benedikt válel se v trní, aby se pokušení toko pudu
zbavil. Sv. Bernal-clz podokně příčiny ponořil se clo za
mrzlého jezera. Svatý František Serafinslxy se z této
příčiny nejdříve ukrutně zlaíčoval a pal: za noci ve sně
Lu válel.
Sv. Alfons učí. že pro nečistý hřích maíor animarum
numerus ín infernum JelalJítur: ímo non cluLíto asserere,
ol) lmocunum ímpudicítiae vitium, aut saltem non sine eo,
omnes Jamnarí, quícumque Jamnantur.* Před ním pal: již
napsali učení mniši. salamanští Larmelitě: Aďeo extensum

est Luíus materíaeimperium: Ut in serico et in pannis
(verka sunt D. Hier-on. epist. ad Salm) eaJem (lomi

natur libido, nec regum purpuram tímet, nec
mcnclícantium spernít squalorem . . . Nullus
ením mortalium in Lac misera aetate exsistit, qui Luíc
" Tb. Mor. III. 413.
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vítio vectigal non solvat . . . Tone Loc a Christiania
vitium, et sanctos pmeďicako . . . *
Málo lay prospělo uznati pouze, že zápasy čistoty
jsou těžké. Pro Lojovnílm, který chce zvítěziti, je věcí

důležitějšízvěJěti příčiny, pro které ony zápasy jsou
zvláště nebezpečny. Buďtež tu hneď krátce Pojmenovány.
VřecLy spočívají na zvláštnostech tohoto koje, jenž jest:

Lojem nikdy neumcllévaj ícím;
Lojem temny'm;
Loj em zákeřným;
Lojem Lluzlxým;
Lojem osamělým.

.
Celikátem Uncle kněz navždy na oltář svého povo
lání jeclen z nejmocnějších Puclů přirozenosti lidské, pud

Pohlavní. A žádostivost je rána, která úplně niluly se
n cz11 ojí, která celý život zůstává, jejíž Bolest se může
olmovovati clenně, ano vícekrát za clen . . . Té ráně nelze
p ř i v y 1:n o u t i (lze Přivyltnouti Bolesti? Ovšem, lze se

Proti Bolesti o tu žít i), proti ní není léku, mimo trpě
livost . . .
* S a l m a n t i c e n s e :, Cursus. Theol. Mor. tr. XXVI.
et IX.Deca1. prace.).
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(de VI.

Kolo má odvaku Býti vojínem po celý život? Tak ještě
tři léta, jednu, (Ivě „kapitulaceii, ale pak se nanejvýš po
(lrží vojenský kabát, vojenská vyznamenání, vojenský
Boj však se přenechá jiným. A kněz musí Lojovati po
celý život vlastní boj, o němžjiž stařípohané Joznávali,
že ze všech jest nejtěžším.Musí kažclý (len Býti na stráži,
každý clen Býti připraven, aký oJrazil nepřítele . . . Kdo
pochopí, jaké to vyžaduje mravní síly? Jak snaclnose může
do duše vkrásti malomýslnost, jak snadno v té Jloukě řadě
let se může Jostaviti jediná ckvíle slabá, jak nebezpečně
váloivou může se zcláti srclci představa (ovšem klamná)

klitlu -

a laoj je ztracen, snad navžtlý ztracen.

Po celý život zříkásekněz radostí nejen tělesných, ný
Lrž radostí sice jen přirozených, ale přece vyšších, clu
še vn í c 11.Nepozna1 (]o k o n a 1e všech stránek života
zdrženlivěko, kdo při něm myslí na Loje pouze smyslné.
Jen Juše hrubé patří na rodinu se stanoviska radostí tě
lesnýck; duše, považující život hlouběji, vědí, že roclina
není pouze pramenem radostí tělesných, nýbrž i z (Iro

jem radostí čistě duševních,

La že právětyto

raclosti jsou nejkrásnější částí života rodinného (výměna
,
duší, doplnění duší, vzájemna opora duší, nová olajevení
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stránek Juří, vzájemně se oJeszání Juěí . . ..) A i těchto
duševních milostí vzdává se Lněz navždy, slibuje žíti
Lez rodiny. Nechť nilulo této rány nepodceňuje. Právě
ótlejčí tluče ji cítí l)olestn ěj i. Odtud jakési ])e z Jěllé

tápání Lnězezarodinou,tápání velmi nebezpečně.
Proto (jako motýl za noci světlu) Blíží se kněz tak rád
místům, z nichž mu září tiché světlo rodinného štěstí:

myslí, že patře na ně, sám 110užije. Proto tal: rád víJá
okolo sel>ekvetoucí mládí . . . Proto věší se něluly i ne
zřízeně a na úkor vyšších povinností na své polu-even
stvo . . . Odtud ono někdy až pošetilé svěření se ženě . . .

Marně. Nanejvýě se mu podaří uloviti na chvilku jecl
notlivý

slabý p a p r s e i: , s v ě t 1o však Lřející a svítící

samo niluly neLucle jeho. A možná, že ani toho paprsku
se neJopíclí, že půjde za Lluďič 110u, která 110zavede
do Balm..

Obětoval kněz navžcly celibátem jen rodinu? OLěto
val i svět. Rodina, žena, dítky jsou na pohled nepa
trným kroužkem. Ale tím jedním kroužkem připoután
je člověk na veliký řetěz, jehož jméno společnost, obec
nost, svět. Oclřílxaje se rodiny, i vší naďěje rocliny,
trhá kněz Clltč nechtě ten Lrouželx a zůstává -- sám na
světě, sám i mezi těmi, jimž Lelysibyl drahým, Lratrem,

„6

přítelem.To je poslední

Jůsletleh

celihátu; málo

Indo o něm přemýšlí, ale proto přece nelze ho upříti.
Svět přijímá kněze mezi sehe jen huď ja ]: o hn ěz c

(u víře, s vyšší láskou, úctou) aneho- jaho zvrhlé
h 0 čl ovělla,

ahy jeho neřestí zakryl vlastní hříchy.

Svět, pohucl vůhcc s knězem má co jetlnati, uznává hněze
huJ n acl s e l) o u, je-li věrným, neho p o (l s el: o u, je-li
padlým. Jaho sohě ro vn (:h o nepřipustí ho do své spo

lečnostinilnly. Kněz po celý život jde sám a sám.
Dominus pars haereclitatis meae et calicis mei . . .
*

.

*

Že potmě nedohře se hojuje, uzná každý. A hoje

čistoty jsou hoje temně. Žárlný hříchnevyhledává
temnoty tou měrou jaho hřích nečistý. Pýcha nosí vy
soko hlavu; lahota se sice zastírá rouchem chudohy, ale
neštítí se veřejnosti; lenost na každém místě se nám na oči
staví. Ale smilstvo čeká, až se přihlíží noc, vyhledává
tajné shrýše, vymáhá mlčenlivost, chce hýti o samotě.
-— Nikde těž nevystupuje s pruclhostí tah nestytlatou,
s mocí tal: vítěznou, jako na místech temných, skrytých.

V tom spočívá nehezpečí té neřesti, ale i její
slahá stránka. KJo se pustí s ní v Boj o samotě,
potmě, toho porážka již přeclem je rozhod
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nuta. Kilo v's'ailvtomLoji postavíse na veřej
nost, Jo světla, ten již zvítězil.
*

.

*

Že není vžclycixyv na's'ímoci uvarovati se tmy? Míst

osamělých?Okolnosti tajných? K ěž asp o ň sami jich

nevykleclívímei
Kdysi jel starší již iměz po železnici mezi ŠtrassLur
]:em a Paříži. (Mám to z jeho úst.) Byl již večer, a te
prve ráno měl rychlík (loraziti cíle. Seclěl sám jako prst.
Tu vstoupí mlaďš paní (lo Lupě. Spatřivěi kněze, hlasitě
se zaradovala. „Jak se těším, veleLný pane, že Lucia tu
noc moci jeti s knězem. Právě Jnes ráno jsem byla u sv.
přijímání.“ „Paní,“ odvětil kněz, „ale já se z toho ni
kterak netěším. Buď přiveďte sem ještě něixolao třetího,
nebo opusťte toto Lupě. Tou Opatrností jsem povinen
nejen vám, ale i stím sokěi“ A tai: se i stalo. Dima
ocleěla do jiného oJJělení a Lněz zůstal sím.
*

*

*

Temnými jsou Boje nevinnosti také, užije-ii se toho

slovao temnotách duševních.
Bývají chvíle v životě lidském, inde člověka minci-La
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všecko opouští, co jindy Bývalo jeho světem, jeho ra
flostí a útěchou. V takových chvílích podobá se tlučeveli
vv; v'
Lěmu hřbitovu za Johy půlnoční: všeceL vyssi zivot v ní
zdánlivě umřel, slunce lásky a miIOsti Boží jako Ly Lylo
zapadlo, jen chlatlnš noc smutku, malomyslnosti rozpro
střela nacle věím černé své perutě.

V takové chvíli přichází satan nejraději se špinavými
svými radostmi. V takové chvíli líčí nám je Larvami tím
živějšími (ovšem vylhanými), čím více v (luěi naší je
pusto &temno. (Tall malíř nejdříve potahuje Bílé plátno
tmavou Barvou a palmteprv na ně maluje, co se mu zlíbí.)

V té Jolaě třeba se modliti, vten častřeLavzcly
ckati: Mane noLiscum,Domine, quoniam advesperascit . . .

Lze takové n o ci (lu če v ní nějak přetlejíti? Úplně

nelze.Jsouť někdynástrojemmilo srďenství

Božího

a proto mimo (108811lidské snahy. Některé tluče voJí
Bůh více po cestách utrpení vnějších (nemocí, útisku ata.),

jiné, zvláště duchovní, více po cestách u trp ení vnitř
n íc 11.Utrpení vnitřní mohou Býti Lolestnějšími nacl nej
t žsí utrpení vnější. A mezi nejtrpčí níležejí něluly Boje
I v ][v
I
] temnoty prave
icene.
Někdy mohou ty noci (luěevní míti původ čiře při
V

V
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rozený: v nevědomosti.

A pal: je lze ovšem otlstra

niti poučením. Mělo Ly vůLec Býti snahou Juchovníclx
vůdců v seminářích, zpovědníků, tal: vésti (lu's'esobě svěře

né, aby vevšem.co se objektivního rozeznání hříchů
proti VI. přikázánítýlní, cloLře Byli p o učení. (Ma
me tu ovšem na mysli osoLy dospělé, alumny, kněze,
řeholníky. Kolik jiným zpověJníL o tom svěří, jest věcí
pastorální moudrosti.) Tolilléž aky dovedli správně po
soucliti i na pravou míru uvésti jisté úkony fysiologicllé
těla lidského, jich vliv na (luši v určitých dobách a pod.

Dobré poučení je základem dobré askese. Ni
lxcleta věta nemá více platnosti jako v těžkých těcllto

zípletkáck.
OLava, aby mlaclí Lokoslovci, kněžía) toko věclění
nějak nezneužíli, zdá se až příliš úszprsou. Bylo Ly
zle, aby duchovní vůclce nemohl (lucllovním osobám
podle jejich potřeby a při vhodné příležitosti takové vy
světlení podati. Ostatně za tu úzkoprsost později pykají
svým duchovním klidem a polu-okem právě Lně ží nej

svědomitějěí.

*

*

Temné jsou Loje o nevinnost, patříme-li Lu Loneč

nému častojich výsledku. Kďo v noci Bojuje,ne
rozezné zhusta ani dokonale vlastní rány, tím méně
350

poznává, kJe je nepřítel

a jakých nad ním Johýl

úspěchů.

.

Náleží k nejtěžším stránkám hojů o čistotu,'že po
krutých, vysilujících zápasech člověk často ani neví, zví
tězil-li, neho-lí hýl poražen; je-li ještě Jítkem světa, ne
ho-li již (lítkem temnoty. A. v tě nejistotě připadá pak
člověk sám sohě na konci jako zavržený, všecek ničem
ný a Líclný . . .

Co tu člověk učiní?

Ať se ozhrojí trpělivostí

předtváříBoha, jenž

to všecko nyní na něho Japouští a jednou i odmění. -

Ať je věrným i v malých věcech tě ctností se
týkajících.

Právě malé nevěrnosti proti přikázáníVI.

mohou Juši uvrhnouti clonejtěžšíchduševních trýzní, vý
rvati jí veškeren klicl.

V přípacluopravdově pochýhnosti,

zdali jsme

svolilí, lépe jest i k sohě hýtí raději mírnějším než přís
nějším (předpokládám tu duši jinak věrnou), raclějiroz
hodnouti pro nevinu než vinu. Přílišná přísnosti k nám
samým může nás ještě více oslahíti, zmásti . . .

Zákeřná hoje! Zákeřníkovi žáclnémísto není (losti
svatým, každá zhraň je mu Johrou, kažtlý čas příhod
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ným, nejpříhoclněj's'ím ovšem ten, kdy ohěť jeho se má
za nejjistější.
Tahovy'm záheřníhem jest nečistý duch. Žáclné místo,

žáclny stav není s to, ahy nás uchránil jeho Jotěrnych
útoků. Nezřídka pod nejnevinnější záminhou chystá nám
nejhrutěj's'írány. Jah se tu udržíme?
Přeclev's'ímtu třeha stále hy'ti na stráži a v tom

ohledu ani sohě ani nikomu jinému neclůvěřovatí.
Kdo je o sohě již napřecl přesvědčen, že nepodlehne, že

jemu „nic nemůže již ušhoďítif ten už je ztracen.

Dále i tu třehaneztrácetí
(něluly až malíchernou

trpělivostí.

Ta stálá

se zdající) pozornost tu na

pohledy, tu na myšlenky, tu zas na hnutí srdce, na lidi
našeho ohcování, jest jistotně taktéž jeclna z nejtěžších
stránek hoje o nevinnost. A přece jest nezhytna. Proto
cllužno i tu vytrvati, trpětí.

Dále třehaenergicky hned první útohy O(l
razíti.

Čím chahějí a zdlouhavěji se oclhývajíprvní

útoky, tím nesnaďněj's'ím i nehezpečnějším stává se poz
Jějří hoj. A hdyhychom se hyli i uvarovali s m r t e l n é
ho hříchu, duše přeceje znečištěna, oslahena, zůstalo v ní
cosi, co při ohnoveném útohu může se státi velmí osuclny'm.
Konečně n e 1)o j m e s e . I zde třeha se chrániti clvojí

výstředností:lehhomyslností

a úzkostlivosti.

Lehhomyslnost snadno nás zaplétá v hoje zhyteěné;
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úzkostlivou nás seslalaujeiv LojícL nutnýcli, ano pů
soLí, že vidíme pokušení a příležitosti, lule jicli nekylo.
Není možné, Lýcllom,jsouce lidé (a ne andělé) i ži
jíce na zemi (a ne v nebi), uvarovali se všech nečistých
příležitostí, Bojů, pokušení. Alioquin Jelmeratis (le hoc
munclo exisse, praví sv. Apoštol!
Není možné, abychom, častým Lojům vydani jsouce,
(luše své alespoň nezapréšili prachem smyslnosti, Lříš
ných představ, obrazů nečistých. Hle příležitost, LýcLom

szuzovali

lítost, pokořovali se předPánem,

ale nikoliv Lýckom malomýslnčli. (Předpolxlíclšm jinak
věrnost ve snaze po čistotě srdce.)
Není možné, Lychom v tom Boji neoJLrýli v duši
své stránek nových (ve chvíli Boje, jako v Louři, i co
nejnižšího Jere se na povrch), LOIBVÝCL,snad i nešle
clietnýcli. I zcle je příležitost L modlitbě, ]: pokoře, ale

nikoli ]: pokleslosti mysli.
Kclo nemůže než za noci Lonati cestu lesem, ať mi

v ruce připravenou

zbraň, aby odrazilútok zlého

člověka. To vlastně jest všecko, co může činiti. Bude-li

však napřed stracliý umírati,

pal: tím svůj stav

jenom zhorší: v každém Leři Lucie viděti zbojníka,
v každém zašumční listí útok na svůj život. Co výtrpí
úzkostí pro nic za nic, a kdyby nešťastnou náhodou zlý
* I. Kor. 5, 10.
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člověk skutečně Lo napadl, snad pro samý stracl1 i ta
zbraň Ly mu z ruky vypadla.
Tak my, jclouce Laknem života, neumírejme strachem
více než potřebí. Mysl přílišnou Lázní naplněná bude
nám teprv malovati nečisté představy, kterých Lycllom
Byli zůstali ušetřeni, kaLy tluče naše Byla klitlna. Jclčme

životempřipraveni na odražení útoku, ale kliďni.
Jesuíta 'j' P. Slamník (lal kterémusi sextánoví radu:
„Dívejte se na osoby jiného pohlaví, jako se (líváte na
kus dřeva nebo na př. na kůl v plotě“ Výtečná to
rada! Na koly v plotě se díváme, abychom se jim vy
knuli, abychom na ně nenarazili. Ostatně však ani
nás nenapaclne stuflovati,
: jakého jsou clřeva,jak
natřené, jak vysoké a široké, jak tesané a staré a pod.

Cožpak jest nám po nich? Tak třeba si jistých osol)
na ulici všímnouti, Lycllom společensky nenarazili, ale
analysovati, jaké mají klobouky a pentle, a kolik mají
na sobě navěšenýcll střapců a tretek . . .? Cožpak je nám

po nich! Nás vecle jinam cesta života.
*

*

*

Boj e kluzké. Boje proti Jívčímu planoucímu oku . . .
Boje proti slaďkému nyjícímu klasu . . . Proti vroucímu
stisknutí ruky . . .
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Již pouhé hezharvé, hezživé jmenování těch věcí může
v člověku vzhouřiti krev. A přece jsou tyto věci ještě
z nejnevinnějších. Kde nalezne (luše pevný hod, ahy se
Opřela,ahy neztratila rovnováhy, shlouznuvší, než ještě
dojde k hoj i? Tu poznáváme cenu staré osvědčenérady,
že v tom zápase se vítězí jedině útěkem..
Ten útěh může hýti rozlíčný.

Utíká, 11110
opouští osohu, místo, věc, která ho
dráždí. To Opuštění opět může znamenati vzdáliti se,
neho alespoňnevšimnoutí si, hledětí jinam a pod.
Tahový útěk je vžcly nejjistější, ačkoliv není vždycky
možný.
Utíká, Lclov duši své z ovzduší sohě nehezpečněho
přenáší se (10okolností jiných, mysle o jiných věcech ata.
Utíká, Lelo se 11 Bohu a 11 m o Jlithě
uchyluje
o pomoc i přispění.
Utíká, h(lo si v pokušení představuje hodinku smrtí,
soud, věčnost.

Utíká, lulo živě si představuje svatost stavu svého,
í jali jediným hříchem hy mohl zničíti požehnání Boží
při svém půsohení, uvaliti na sehe hlethu Páně . . .
*

.

$

* Poznamenává tu žák Sušilův, že Sušil právě tuto větu svým

posluchačům„bezmála každoď enně kladl na srdce“.
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Boje osamělé. Zápas tolxo jistotně je nesnaJnějčí,
Lclo osamocen Bojuje. A Boje čistoty jsou vžJy koje
osamocené.

Osamocené, vzhledem i: malému počtu těcll, kdož
mají oclvaliu se jich podjati. Jak snadno může již ta
myšlenka se státi zrátuxyní úmyslů světějšícla.Vždyť jiní
jdou cestou rozkoší . . . proč ty máš se sám oLětovati?
Osamocené, poněvadž se v těch Lojíclmzápolí nejvíce

o statky neviditelné,

Budoucí. Časem poznává sice

vytrvalý zápasník a takořlla rukama chápe i přítomné
požehnání nevinného života, ale kolik jich pokleslo, než
vůbec tal: Jalelxo došli . . .

Osamocené, poněvadž se nejvíce oďeln-ávají ve vlast
ním našem srclci. Tu člověk žádný nemůže na pomoc
přispěti, ani (clo jisté míry) naší nevěrnosti kontrolovati.

Tu třeLa dvojnásobně silným Lýti tomu, lulo
v těcl: Lojíclm clice oLstáti.

Kclo jeclnou Jo Boje je zapleten, musí Lojovati. Lépe

však je na každý způsob přeclejíti Boj, Lletlěti, aby
se uclál co nejřidčeji, aby se rozvinul co nejméně
n c B e z p e č n č. V Lojícli tal: nesnaclnýcli i závažných,
jako jsou Loje nevinnosti, všeobecné to pravidlo jeětě
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zvléřtní má cenu. Ale jest v moci člověka, oLmeziti
(nepravím zameziti) Boje nečisté? Jest. A ]: tomu patří
trojí věc.

Silné, zdravé tluče;
silné, zdravé tělo;
silné, zdravé okolí.

Silné,

zdraví

tluče. Vžclýťvlastně čistota srdce

a všecko, co s ní souvisí, má (jako Lažclé jiní ctnost)
pramen i půvocl v duši. A již z toho viděti, že musí Lýti
ta tluče silné a zdravé, jinak Ly neproveďla zápasů 1: té

ctnosti nezbytných.

*

*

.

Ale věc má příčinu ještě jinou. Přísloví praví, že
špatné společnosti Lazí Join-é mravy. Pomysleme si (lva
přítele, z nichž jeclcn je inteligentní, druhý hrubý, smý
slný. Zajisté ovlšclne inteligentní přítel hrubého, vyví
raje vliv svůj na něho. Burle-li pal: přítel inteligentní
sám směru ideálního, čistého, utlumí a zamezí vlivem
svým mnohý

VÝLÚCL.lirulaé smyslnosti, ]: němuž zlí-ul:

jeho ocipřírody má náklonnost, uvede onu hrubou strán

Lu jeho na částku nejmenší. Ale i naopak. Je-li onen
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přítel inteligentní sím hrubým a smyslným, nejenom že
nezušleclmtísvého Jruha, nýbrž probudí, rozdmychí, co
v něm původně jen Joutnalo pod p0pelem, uveJe onu
llrul>ostjeho přirozenou na míru nejvyšší. Lze si však
mysliti spojení tužšíko než je spojení duše a těla? vlivu
mocnějšílxo na:! vliv (luše nad tělo? Tělo přirozeností
svou tíhne 11 zemí, duše ]: nebi. Tělo ovšem vžtlyclxy

Lucie překažeti Juší spějící 1: neLi. Ale je-li duše sílna,
zdraví, docílí toho, že útoky těla, třebas úplně nepře

staly, alespoňse oLmezí na část nejmenší, na mi
nimum. Ale těž naopak: Je-li Juše sama zclmoulostivělě,
její fantasie zkažená, její vůle rozLÝčLaní,malicherní,
světšclxš,pal: sama rozďrížďí
tělo, že i tam Lucie
Hásti odpor, lule Ly Lo původně snad ani nebylo kladlo,
alespoň jistě ne v takové míře; duše přivede zvířeclxost

tělesnou na stupeň nejvyšší, na maximum.
Jest v pokušenícll tělesných mnoho s t r o j e n č 11o.

Vymlouvšme se vžclycky na tělo a měli Lyclaom

vlastně žalobu vésti na duši . . .

Fantasie! Proč v Lojích a úsilíclz Juše až tal: příliš
málo s ní počítáme?
Jest fantasie (1o 11a z o v a č L 0 u, která nejen na trlxu
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tohoto života vychvaluje

neLo tupí, co vůle z přetl

mětů ji oLLloPujícícL má Loupiti, zvoliti, nýLrž přeclem

již určitý vliv má na volbu tržiště samého. Na ní po
veliké čísti záležejí oný v životě lidském tolik rozhodu
jící jednotné, silné směrý Juše (nadání a směry roz
hodují o plodnosti života), na ní míra přilnutí L nim.
Zachovati si fantasií neporušenou v Lojích o čistotu
srclce jest tolik jako napolo zvítěziti. Potřísniti ji značí
Boje tý nepoměrně zveličiti, rozmnožiti.
:;

Jest fantasie umělcem, a mosaiIna jest její odbor. —
Jako pestré Laménlxý vybírá z duše naší ve chvíli
vzrušení tu dávno již zapomenutý Jojem, tu slovo cllva
tem se nás Joteknuvší, tu pohled neprozřetelně učiněný;
co dnes jsme zažili a co před dvaceti lety v duši jinošslně

se oJchšlo — všecko se jí LoJí, všecko (lovetle sloučiti
tvůrčí silou svou v nový, často neodolatelný obraz, na
Lízejíc 110vůli ke koupi. Jestiť fantasie tvůrčí sí , ale
(a na to s (lůrazem Budiž upozorněno) oLmezena tím,
co v duši nalézá . . .

Není pochybnosti, Lez toho umělce kýl Ly život níš
jeclnotvírný, uvnitř plný nudy, sucLOparu, ano prázdné
neploclnosti. Ale ani to se nedá zapříti, že čistota nebo
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poručenost (ahých v ohrazu počatém pokračoval), síla
neho zchoulostivčlost, vyšší vzlet neho nízkost tohoto
nerozlučného spojence tluče naěí na nás samé nezůstane
Lez stálého trvalého dojmu . . .

Výchova, výchova fantasie! mělohý proto hýti
heslem nejen pedagogů, ale i každého člověka vůhec,
který hu vážným se chystá podnikům. Jakým způsohem

hy se ta výchova mělaJítí? Jaho hažclájiná. Záporn ě,
oclpíráme-li duši své všecko, co nízkého, poshvrňujícího,
zlého. Kladně, honáme-li Johré, vznešené, neheshé.

Jsoutě sestrami život a fantasie, konání a snění,
jedna druhou Joplňujíc, poháďajíc, odměňujíc nel) i tre
stajíc. Jeana-lí (život, konání) nashírá v duši shuthý
Johré, příklady hrásné, Jojmý čisté, chtění svaté, Jruhá
(fantasie) staví jí z toho uměním svým čisté paláce ne

vinnosti,míru,povznes'ení,uchvacujíc tah zároveň
h snahám n ovým, dokonalým. Ale kde jedna (život,
konání) propadla hnilohě, trestá jí druhá (fantasie) nut
lxajíc ji hrouzďati se tou hnilohou, opíjeti se vlastním
jedem, ohoušetí, ztravovati nízkost vlastní, hlesati

nížaníže...
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Nebe dobrých prý počíná na zemi a taktéž i peklo
zlých . . . To je dílo fantasie.
Opčtují: čím Lý Lýl život naš Lez Božské jiskry fan
tasie? chaž její to vinou, že v jedné Juší osvčcuje ma
gickým světlem svým LroLý zLažeností a v jiné ráje po
kroku a nevinnosti? Že nělule paprsky její utonulý ve
špinavěm Llštč, a jinde clémantemprošeďše, nové vytvo
řilý zazraky Lršsý? Ach, že tak snadno je Býti blátem,
a tal: těžko Lýtí Jémantem . . .

„Plícemí

duše“ nazval lulosí fantasií. V jejích Ia

Lýrínteck, průduškícll a celách stýkají se Bezprostředně
mohutností cluše naší a život vůlxol nás oLLličující jako
vzduch. Jen co tuto „oLýslíčenolc, staví se Opravdovým
majetkem (luše naší, přechází ním „clo Lrveu. Prali

tické vůle naše, to co skutečně nas pohání
1xctnosti

nebo 1: Lříclau (o milosti tuto nemluvím),

jest výslednicí tollo styku.
Kdo nechceš jako duševní soucllotínářpro
Lašlati a profňulxatí život svůj (Lolestnčjšíjsou
choroby dlouholeté, životní, než i tčžllě nemoci akutní;
a opět Lolestnčjší choroLý Juše než cllorolaý těla), še

tří P lic (luše své, fantasie!
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Kdo míš vůli žíti plným, zdravým, požeh
naným životem (ne Lažďý rozumí,co to slovo v jít;
ru svémobsahuje),0 plíce Akci, o fantasií zclra

vou, neporušenou.
Kilo Locllíš životem svým zvolíti putování
po Lrísnýcllnnle obtížných Alpách povolání
kněžského, zíllý cvič plíce (luše své, fantasií!
A zvlíště v mládí jsou plíce chytlavé. Ve stuck

lém nebo dokonce otráveněm vzduchu musí
..
onemocnětn.

Mim ještě výslovně upozorníti na clůslecnxýze všeho
toho, co pověděno o „silné Jušíu?
Veliký význam má v pokušení proti sv. čistotě olta
mžité vzývání Boka o pomoc. Ale mnohému lépe LY

Lýloživiti v sobě lásku a horlivost modlitby
vůbec. Neboť nikdy není silnou ani zdravou (luše, jíž
modlitba, olacovíní s Bohem nestalo se taLořLa druhou
přirozeností.
PotřeLí oclvracctí oči od Předmětů nís právě dráždí
. Nějakou o tom důležitém předmět?.literaturu viz v díle Rein,
Encykl. Handbuch cl. Paedagogik (7 Bele), Langensalza 1895 ss. tom.
5. pag. 410 s. v. „Phantasíe'.
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cích; ale mnohem prospěšnějším hy hylo utvořiti v sohě

jahýsi hahitus

neheshý,

voditi cluš po pastvinách

neheshých ideálů, hrmiti ji svatými ža'clostmi, síliti nad
zemshými nadějemi. Tah se stane, že hfle jiný Lucieho
řeti ohněm nečistým, naše srdce zůstane chladným, že
od věcí, po nichž jiný Lucie toužiti, mý snacl s oclporem
se odvrátíme.

Nutno hýti ostražitým přecisladkým jedem okamži
tého pokušení; ale nesmírně nutnějším hy hylo, neha

ziti vůhec duše svě tajnými

žádostmi,

hteré se se

svátostí stavu nesrovnávají, nehaziti jí rozplameňovíním
její smyslněfantasie, čtením, hterč se pro nás nehodí,
řečmi, hteré nás vlastně tupí.

Silně, zdravě tělo. Humoresha jahís vypravuje
historii osla, hterý tah hýl vycvičený, že nedopustil,
ahy jezdec, hýť i nejpevnější, na něho vůhec směl jen
(loseclnouti, tím méně za uzclu ho vzíti, ovlíclnouti, vésti.
Ve spisech starých ashetů se často naše tělo přirov
nává h oslu . Na tom oslu jecle naše (lule h nehi _
neho h peklu. Nuže tento osel, toto tělo, má sice hned
z ráje svoje zvlščtní chouthý a nápady, ale je-li zdravý

a přirozeně

chovaný,

(loveclnía silná tluče snaclno
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jej ovládne. Ale stává se zhusta, nejvíce pal: při čistotě
srdce, že ten oslík -— naše tělo — uměle byl (lží

vějším Lezuzclným životem L špatnosti (lrc

sovšn, a pakprovšďí kotrmelce, že ani nej
silnější (luše nemůže 110ovládnouti,
pšclí (lo zšLuLy.

as ním

Těží se opět, potřebuje ta věc Lližšílzo vysvětlení?

Ve Stóhrově Pastorální medicině doznívá kdesi autor,
že velikou mít úctu před milostí, které kněz při svěcení
pro svůj stav se stává účastným (Stanďesgnacle), ale že
Ly zrovna zázrakem Bylo, aby kněz, Lujně-li se živí,
měl zůstati cuclným a prostým pokušení tělesnýcL.*
Anebo. Pomysleme si mladého kněze, právě v síle
věku. Zvláštní námahy ani duševní ani tělesně snatl ani

nemá. Starostí tranějšícll si těž nepřipouští. Zato však

tělu svému ničeho ncclš ujíti. Nebylo by zázra
Lem, kdyby se uchoval nejtěžších pokušení proti svaté
čistotě?
* Srovnej C. S. D. XXXV. Venter mero aestuans cíto ďespu
mat in libiďines. Ubi ebrietas, ib; libido Jominatur ct furor. C. 7.
cod. Luxur-iam facit et nutrít vin; perceptio nimia, non natura. Co
se tu praví o víně, lze říci i o jiných drůžclíďlecln.
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Anebo. Kněz, který Bezprostředně přeci spaním čítá

rozčilující romány, pije pivo nebo víno, ulékš Jo ký
pícíck polštářů, přikrývá se měkkými peřínami . . . Mys
líč, že sen jeko Lucle cuďným?
Anebo. Kněz, který v mládí tělo své poclršžďil . . .
Není divu, že ještě později jest se mu svíjetí pod úclerý

smyslnosti.Tu třelaatrpělivostí. Ten stav není nor
málním,

ale po Jolaě vrátí se na normální . . .
*

*

Teclý nevychovšvej toko oslíka k nečistým kouskům,
ale veď 110]: otužílosti a síle přirozeného života:
prací, ale prací ať duševní ať tělesnou, jejíž únavu

a tíllu cítíme;
stravo u, vydatnou, ne však Jrížclící;

odpočinkem potřebným,ne však rozmařilým;
u m rt v ením skrze život ctnostný;

vůbec šitím prostým a neLujným.

Silné, zdravě okolí. Praví Opětpřísloví,že člo
věk stíví se takovým, jakým jest jeho okolí. Okolí
patří vůl>ecmezi oný věci již častěji zmíněné, při jejíckžto
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volLč člověk nesmí se řítlíti náladou, nýbrž ro zumem,

zásadou.

'

Nikde zanedbání té Pravdy nemstí se Lrvavěji nežli

při ctnosti čistotysrclee.Ano, jediné její zachová

vání dovede časemvšecko ostatní nahradití,
jediné její zanedbávání v's'ecllýostatní snallý
napřed zničíti.
*

*

Jak možno cluši svou zachovati nevinnou uprostřed
stálého obcování s fantastickými a v jáďru znemravně
1ýmí,zženštilými11r<1iný románů i novel, kteří clenně
nás oLLloPují?
Jak možno chodit; na rozpustílá divadla a neposkvr
níti svatyně tluče své?
Jak možno clloclíti na tance vež-ej né (kdosi je na
zval „masné jatLýu, jelikož se tam lidské „maso voJí
na prodej“), a neproměníti srclce své v LoLaPustou, zne
mravnělou hospodu?
Jak možno Býti (]enněoLLlopenu ženami mladými,
žíti s nimi v nejužším stylu: a zachovati se nevinným?
To (lávno již uznala církev, a proto první zákony,
které taLořLa vůbec na sněmích vydala, týlsají se Lněž

ského

okolí.

A ještě dnes ničemucírkev nevěnuje

tolik pozorností, jako právě této stránce kněžského ží
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vota. Nejvýznamnější výnosy n o v ěj ! íc 11 synoJ tu
schválně uvádíme. Ty výroky se navzajem potvrzují nebo

i(loplňují.
Pražská

synoda Prov. z r. 1860:*

Ne Luíus provinciae clerícitalia tristes experiantur (aby
Proti sv. čistotě nekleslí), víx ípsa oratio utut fervícla ca
chít, neque íuncta precilms occupatío, nisi in fuga simul

salutemquaerentesa mulierum praesertim consor

tio quantum potuerínt aLstíneant.
Memínerint ítaque, clericísnon tantum conversationem
cum mulíeriLus quoquo modo s u s p e e t i s omnino vetítam

esse,sed vítanclumalioquin quoclcumque

inutile

ac

frequens mulierum consortiu m. Inam sct. Bo
naventurae regulam sequantur, cum femínís, non exceptís

itemingenuís ac verecunclis sermonemLrevem et
rí giclum esse kakenclum.

Procuratríces

(1omus et ancíllas (tedy nejen

llospoclyně, nýbrž i s 1u ž e l) n &) non elígant, nisi i n t e 

gerrímae famae sint,aetate et morilwus, vere
cunclia et soLrietate

graves . . . Mensae cumipsis

nan assítleant, in earum cuLículo seu loco, uLí reLus clo
. Tit. [. cap. VII. De Lonesta clcric.vita (Collectio

Lac.

tom. V. col. 424. u.).
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mesticís vacant, aksque necessítate non morentur.Cum pro
curatríce numquam nJ convivía 1nv1tat1acceclant, neque
eoclem cum ipsa, etiamsx c o n s a n s u 1n e & ut, cun-u velmi

praesumant.

Vídeňská

Prov. synoda : r. 1858 stanoví:*

Afrequentiori consortio mulíerum, etiam
earum,quae Pietatis

ac moclestiae lauclenon ím

meríto potiuntur, penitus (sacerďos) abstinent. Anciuae,
quilms ad res domestica. procuranclas indiget, maturio

tis sint aetatiset integerrimae famae, castae,
colu-ine, aululitae. . . Quídquicl familiaríus
commercium

reclolet, i(l longe aLsít. Ancillam com

mensalem non LaLeat, neque cum ea (leamlmlet vel ali
orum domus atleat, aut eoclem vellíeulo, nisi forte pul)

líco, vehatur . . . Neque feminis consanguíneis
aliquiď indulgentlum qUOJJomum aacerclotalem (lecleceat...

SYnoclaoatřihomalní : r. 1858;*.
Decernímua, ne cleriei cum mulíerilms Je incontinen
. Tit. V. cap. VI. (Collect.

Lac. t. V. col. 197.)

" Tit. VI. cap. I. n. 9. (Coll. Lac. t. V. col. 53.)
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tia suspcctís LaLitent, aut unam cum taliLus familiaríta
tcm foveant; ancillas, quas coctriccs seu occonomas vo

cant, quaďraginta

annis mínoresnuuatenus LaLeant,

nisi ol) pcculíaría rerum aJiuncta specialcm catcnus a
nobis vel officialí nostro indultum oLtinuerint. Per
sonas autem in pcccatum carnís iam lapsas, aut in (lívor
tio viventcs, ctíamsi cognationc iunctae cssent, acl servi
tíum numquam assumant. Quantum tcmporís iniquítas
admittít, cligcrc stuclcant personaa vita Prolaatas, fama
integras, catholica.: et píctate commanatas. Harum etiam
ccllac a saccrclotumLakitatíonc, quantum potest, remo

tae sínt,ne ccllas Las aquue necessitatc ingre
Jiantur,
nec cas mensae suac applicarc, vel eoclemcum
iní: curru veLi umquam lichít.

Synoda prov. utrcclltsluí
1865 praví:.

(Ultraícctcns.) : roku

Anciuac moriLus non mínus quam actatc grave: sínt,
famac intcgcrrimac, non luxui servicntcs, non garrulac,
non munJana oLlcctamcnta quuircntca ; sec!prutlentcs,
caatac, aoLríac, Jomus cut-am LaLcntcs (Tit. :, 5). Ca

vcat vero saccrcloa,nc Jominatriccs

inac sint, aut in

* Tit. VIII. cap. 4. (Coll. Lac. t. V. col. 904 u.)
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administratione parocLíalí se immisceant,
quod auctoritatem parcelní penes suos víx non Jestruerct.
Al) iis vero omnibus, quae familiaríus cum eisclemancil
lis consortium redoletent, plane aLstínenJum ipsis esse
sacertlotes meminerint . . . Secl neque íllas sínant quia
quam agere, quocl (lomum sacertlotalem non pleníssíme
cleceret. Cui quiďcm rei tum etiam advígilabunt, cum forte
c o n s a n 3 u i n e a m mulierem (lomí LaLeant, memores

íllíus Augustini eHatí: Etsí pro pin quae mulieres

suspectae non sint, tamen quac acl eas venti
tarent, posse suspícionem efficere. Ceterum.. .
statuímus, quocl ea quae Je ancínís supra ordinata sunt
(co do věku a pod.), etiam valeant pro qu ŠLu se u 111


que mulíeríLus, quae apud sacenlotes inLaLi
t a n t, exceptís matre, sorore et amíta sacerďotis nec non

puellis infra aetatem seclecímannorum.

Synoda prov. Lourgesslxš

(Bíturicense) r. 1850 :*

(Saleen—dos)ProPinquos nisi iusta (le causa
commorari apud se permíttat, Operamqueimpen
dat, ut siki sint vitae integritate
in Bonumacliuto
* Tit. VI. (Coll. Lat. t. IV. col. 1121 as.)

250

res,dal) OmniParoclxiali negotio vel ministcrio
&1i : ni mancant.

Ita convivcntiLusadvisile nt soro riLus , ut non
culpac tantum, sccl etíam omnis culpae suspicionia im
munes acrvcntur. Cum aclvcntítiis mulicrilms nullum prí
vatum conoquium misceant, nisi utilitatís causa . . .

Synoda prov. auxerskš (Auscítana) r. 1851:*
Aclvertant ctíam prcaLytcri so:-Orca vel amitas
iuniorcs, pracscrtím aLsente matre vel anciua, in (10

mo prcsLytcrali non sine Staví incommoclo
commorari Possc, cum cxíntle saepc sacpius gravis
oríantur pericula ct scanJala.

Synoda Prov. roucnslní

(Rotomagcnsc) roku

1850:**

Admini tamenPossunt gcrmanac sororcs, quam
cumqucLaLcantactatcm, moclosint prcka ta c v ; rt utis,

nc fortetííncatur,nc alíís saccrcloLitus vel clcri
* N. CXLVIÍ. (Coll. Lac. col. moc.)
"* Dccrct. XI. (Coll. Lac. t. IV., col. 525.)
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cis aut etiam laicis, quilms Preskyteríum patet, sínt quasi
offemlículum et petra scamlalí.

Neptes vero, imo et amitae, si quaďragínta
annís minores sínt, nonadmittantur,nisiJe expres
sa licentía episcopí, et quatenusconditioníbusso
rorilaus impositís satísfecerint.

Synoda prov. s e n s e n s l: i (Sens. Senoncnse) : ro Lu
: 850:.
Omnibus . . . in sacro online constitutis proLiLemus,
ne in Jomo sua sive famulítii sive quovis alia título mu

lieres etíam prop inquítate

coniunctas

retineant,

nisi vita proLatas, fama integras, pietate commenďatas ct
saltem quaďragesimum annum assecutas. Al) ílla prohibi
tione excipímus metrem, amitam, neptem. Caeterum om

nes instanter oLtestamur,ut in fa milía sive c onsti

tuencla sive regencla valde provícli sint, cautíet
círcumspecti; eaveant etiam sonicite, ne cum ancíllís vel
alíis personis femínei sexus umquam familiarius agent.

*

.

t

* Tit. IV. cap. 4. (Go“. Lue. t. IV. col. 903. so.)

95:

Synoda Prov. tourslxá (Turoncnsc) : r. 1849?
Enix: intcrím cos Lortamur, ne suos, nisi (le gra

víoriLus causía aut urgentc necessítatc, (lomí
atl commoranclum recípíant.

Synocla prov. avignonské

(Avenioncnsc) : roku

1849:**

Parocllo etíamvetítum est, nc favcat sororiLus,

fratribus,fí1iís vel fílialaus fratrum et sororum,
vel cistlcm Opcm fet-at, co fine ut in territorio
parockiac,quam regit,va1cantinírc matrimonium.
Nec nisi Prudentcr ct caute eos ctíam secum
pcrmittat Lakitare parcntcs (příbuzné),quorum

contuLernxum canonibus pcrmittitur.

Synoda prov. lyonslsá stanoví r. 185031"
* Decret. XI. Dc moribus et converntionc clcricorum. (Coll. Lac.
t. IV., col. 268. u.)
“ Tit. VI. cap. V. n. 16. (Col. Lac. t. IV. col. 343)
"* Dccrct. XVIII. Dc Personís intra presbyterium conversantibus.
(Coll. Lac. t. lV. col. 475)
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N. 3. Lícet ex communi ecclesíae usu invaluerít, ut
mater aut avia aut soror aut amita aut etiam neptis cum
sacertlote commorarí possínt, illucl tamen advertenclum,

quocl si in eaclcmJomo versentur alíí Presbyterí,

praefatas mulicres aetatem canonicam attígisse

requíratur.
N. 4. Sicut vírtutiLus Christiania omnibus emínere
JeLet sacerclos,ita filialí pietate. Cum vero sit homo
Dei, et in his quae Dei sunt iuum esse oporteat, fami

líae suae curís non posset implicari, quín sacri
Luius muncris perfectioní Jeesset. Icleototius
provincíae preskyteros exlmortamur,non sane ut parentes
neglígant, egenos potissímum vel aetate caJucos, sed nc

suorum nimíae sollicituclini indulgeant, neque

eos nímio numero retineant in presbyteria
commorantcs, nec locupletare affectent, nec in
parocLíae administrationem sese inserere Permit

tant. Nequít ením sacerclos carni et sanguíni
acquícscere(Ga1at. :, 16), quin sravíssímum
exhínc oriatur ipsius ministerii cletrímentum.
A nový zákoník. Praví:
© 1. Caveant clerícine mulieres, Je quíbus suspicío esse
possit, apud se retineant aut quoquo moclo frequentent.
© :. Eisďem licet cum illis tantum mulieribus colla
* Can. 133.
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are in quílms naturalc focclus nihil malí permittit sua
arí, quales sunt mater, soror, amita ct Luíusmodí, aut
uílms spectata morum Lonestas, cum provcctionc aetatc
niuncta, omncm suspícioncm amovcat.
© 3. Iuclícium an retincrc vel frequentarc mulíercs,
n illas in quas communitcr suspícío non caďit, in pccu
rí aliquo casu scamlalo esse possit aut incontinentiac
crrc pcriculum, nJ Galium-Šum loci pertinct, cuius cat
rícos at> Lac rctcntionc vel frequentatíonc

proLíLex—c.

© 4. Contumaccs pracsumuntur concuLinaríi.

IN MUNDO, NON DE MUNDO
Jak se má kněz zachovati ku světu? Otázka
základní ieJnak pro kněžskouvytrvalost,
kněžskéPůsobení.

jednak Pro

A divná věc. Nikde se mínění kněží nerozckázejí
více než právě v základní této otázce. Jedni (a těmi
ckarakterisován extrém první) chtějí, aby kněz v obco
vání svém &Působení obmezil se na „sakristíitď. Druzí
(a těmi dospívá se extrému opačného) žádají, aby kněz
postavil svou kazatelnu clo „krčmylc. A mezi touto
dvojí výstředností je Počet kombinací prostředkujícíck
Právě tak nekonečný, jako nekonečné jsou mezi kostelem
a krčmou odstíny lidského obcování, lidských zájmů,
lidského snažení a kažení. Některé z těch kombinací
kloní se více k extrému prvnímu, jiné zas k extrému po

slednímu.Ve kterou stranu kloníme se u nás v této

důležité otázce?

Odkuď ta různost mínění ve věci tak důležité?
Odtud, že málo kdo, ano málo který kněz sc vynasna
žuje, aby si o životní této věci učinil správné ponětí,
aby i v ní měl své zásady a Podle těch se řídil. Spíše
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tu častorozhodujívážně, pohodlnost, náklonnost.
A přecejako věuclei zde jest dobrá teorie základem
dobré praLse, a (lí-ívenežli se správně rozluští casus,
musí Lýtí stanoven správný princip.
Ale Já se vůbec obcování kněžské se světem uvésti na

nějaké určité principy? A které jsou ty principy? Jsou
(lva, oka jasně a přesně vyjádřené jak ve sv. Písmeclx,talx

v církevnímzákonodárství; oLa navzájem

se dopl

ňují a jen v tom doplnění chrání Lněze těžkých Lluclů.
Buďtež zcle Lrátce uvedeny i vysvětleny.

První princip.Mezí knězem, zástupcem Krista,
a mezi světem je propast ničím nepřeklenutelná.
C elý (luck Nového zákona podepírá přímo nebo
nepřímo tuto větu. Již slova Vykupitel, Spasitel, vy
Loupcní, spása (jejímžto nástrojem po Kristu jest kněz)
jsou výmluvným té věty dokladem, nehledě ani lnumno
kým slovům jiným, na podobném podklaďu založeným
(Boj se světem, utíLání světu, umírání světu, zapírání
světa atd.). Jen pro důležitost věci stůjtež zde o ní ně

které výroky sv. Písma. Tal; praví Pán: Jestliže vás
svět nenávidí, vězte, žeť mne prve než vás v ne

návisti měl. KJyLyste Lyli ze světa, miloval lay
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svět, co jeho jest: ale že nejste ze světa, nýLrž já
ze světa vyvolil jsem vás, proto vás svět nenávidí.
(Jan 15, 18 s.)

A jintle (Jan 16, 33): Na světě Budete míti ná

tisk; ale Joufejte, ját' jsem přemohl svět.
A opět (Jan 17, 16): Nejsout' ze světa, jakož
ani já nejsem ze světa.
A jak učil Pán, tal: vyslovují se učeclnícijeho. Svatý

Pavel Praví (Galat. 6, ní): Skrze něhož (Krista) mi
ukřižován jest svět, a já světu. Svatý Jan, miláček
Páně pal: (I. Jan z, 15 s.): Nemilujte světa ani

těch věcí, které na světě jsou. Milujeť-li lulo
svět, není lásky Otcovy v něm. NeLo všecko,
což jest na světě, jest žádost těla a žádost očí

a pýcha života, kteráž není : Otce, ale jest
ze světa.
I nechť si nikdo nemyslí, že tu Lěží o nějaké výroky
Pouze teoretické. Všechna křesťanská asLese, všechno

výěěí snažení křesťanské (nejen mnišské) má v níclx
svůj základ.

Co jest svět? Svět jest pýcha, jest smílstvo, jest
pohodlí, jest nevěra, jest nenávist Balla, jest rouhání, jest

služba těla, jest vůbec služba vážní a náružívostí.
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Proto jest svět všude: v každém člověhu, na hažclém
místě ; a ani hlausura ani nejpřísnější řehole nedovede ho
úplně vyloučiti, vypuditi.

Toť jest svět ve smyslu vlastním.
Ve smyslu p ře n e s e n ě m jsou tímto světem licl &

těm vášním hovící, pod jejich praporem hojující, v jejich
žolclu stojící, jimi se spravující, je šířící.

A tu počíná různost stavu světského i Juchovního.
Stav duchovní má odtud jméno, že zpříma nastupuje

do šlépějíKristových, zpříma vypovídá hoj „světu“
(ovšem jaho stav, nehoť není vyloučena možnost, že

jednotlivci

v tom stavu hoví světu).Stavy světské

jen nevlastně tah se nazývají; nenazývají se totiž svět
skými proto, že hy se formálně hyly postavily (lo služhy
„světa“, nýhrž proto, že se formálně nepostavily closlužhy
Kristovy, Jo hoje proti „světu,u ačkoliv jeclnotlivciz nich
i tomu hojí se věnovati mohou a věnují. Ov's'em že u stavů
světshy'ch nadvláda „světa“ je ohyčejně mnohem častější
a mocnější.- Mezi stavy duchovními stav řeholní jed

notlivcům uhlíclš za přímou, osohní povinnost hojo
vati proti světu, stav kněžský nepřímo, uhlšďaje jeď
notlivcům jisté povinnosti
s hojem tím spojené.
'
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Co jest vlastněvykoupení, co jest spísa duší, kterí
jest povinností kněze? Jest vyproštění líJí ocl „světa'.,
ocl vášní, které přivodí časnou i věčnou jejich zaLuLu.
Teclý boj proti světu není vlastně Lojem proti lidem. Jest

spíšepřímo Lojem pro líclí a proti vířním. Nepřímo
teprv může Lýti i Lojem proti líclem s víěněmi se stotož
ňujícím, je 's'ířícím,ale i tu jen potud, pokud ctnost ne
může Lýtí jinak ockršněna, a pokuď píď nepřítel zna
mená vlastně jejích pravé povstání (srovnej modlitku
církve: Ut inimicos sanctae ecclesíae kumílíare Jísnerís,
te rogamus, auJí nos).
*

*

Teclýveřejný závazek koje proti světu,povin
nost tollo Loje uložení stavem (na rozdíl povinností,
kterou k tomu kojí má kažclý křesťan, ano každý člověk,
ale jen takřka soukromě, ne ex officio) u řekolníka je
přímá, osobní, u kněze nepřímá, uložení jen proto, že
zvolil stav kněžský.
Neplýne : toho, že knězi v Boji proti světu dovoleno

činiti častý a velmi oblíbený rozdíl mezi „knězem a
člověkem?“ Nedostačí, aký kněz (světský) na kazatelně,
ve zpovědníeí, v kostele Lužil (lo „zkaženého světa“, ale
Joma, mimo úkony posvátné, sam kýl „člověkem“ tomu
((
„zkaženému světu llovícím?
„60

Nedostaěí;

nehoť hněz úřadem svým je zavázán věří—

cím nejen hu kněžským slovům,

ale i hu kněžskému

? ř í h ] a (1u.

Nedostačí;

nehoť hněz, jenž sám ctnostně n e 5:ij e,

sotva huďe s to, ahý všecho

Pověclěla tah pověděl

liclu křesťanskému slovem, co a jah mu z povinnosti své

pověděti mí. Nestačí již Proto, že tu hěží o nejhluhší
úkol života lidského, o hoj ze všech ostatních hojí: nej
zarputílejěí, zasahujícící až příliš do života a hnecl pře

Jem vylučující jahéholi smlouvání. Ani h nězi tu ne

zhýví ve skutečnosti, leč ahý huď hojoval Proti
hříchu

a světu (odstíny horlivosti toho hoje jsou

rozličný),aneho ahý jaho služehníh hříchu hojo
val proti ctnosti. Jediný pohled cloživota kněží, kteří
se tím chytršchým rozdílem „kněze a člověka“ v životě

spravují, přesvědčínás, jal: malo jsou kněžími, ale
jak velmí jsou světíhý; jal; hez mělanic nepůsohí
pro Krista, ale jal: mnoho pracují pro svět; jal: životem
pohorilivým hourají, co slovem svým chahým vystavěli,
a nejen co sami vystavěli, nýhrž i co jiní v Juěích pů
sohilí. Kněz, mí-li hýtí vpravdě hnězem, musí jím hýti
celým životem, Lažclým dechem, LažJým slovem i shut
Lem, u oltáře a v zítíěí svého domova, na veneh a v nej
tajnějěím srdci svém.

Je tedy rozdíl mezi zívazhem L hojí u řeholník: a
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u světskéhoknězev praxi pouze zdánlivý.

Rozclíl

jest jen v taktice. Rekolnílx zavazuje se Lu dokonalosti,
Lu snažení po ctnosti, zavazuje se na roztlíl od kněze
světského ]: agresivě proti hříchu a světu.
*

*
a;.

Nová otázka.Jakými zbraněmi Bojuje svět?
Ovšem principy, teoriemi, jež jsou úplným opakem
principů Kristových. (Užívej světa. Hietlej liclsLé cti.
Hromaď časné statky. Není Boka. Není věčnosti ata.)
Mít i svět svo u Jogmatiku a svou morálku.
Bojuje i praLsí, prováděje v životě své principy.

A právěta prakse je nejnebezpečnější.

Teorii

Lažclý nerozumí, není každému též přístupna, ale praLse,

ta všemjest na kíleďni. A na to se tal: ratio zapo
míná . Jediní světská zábava, na níž nepromluveno zá
vaclnélio slova, může více pokrati chuti i: přeměnění
selae, l: nevinnosti, l: ctnosti, než sáhodlouhé pojednání
nějakého Epikura. OLcovšní s nevěrci může iLez dog

matických sporů (ovšem zdlouhavěji,

poněvadžtu

Běží více o rozum) zničiti čisté Jětinné radosti života vě
rou osvíceného než ta nei) ona kniha nevěreclxš. Svatý
František Serafinslxý „Laízal“ tím, že mlče iselarín jsa

proěel městem. Kézal to, co 13le
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v něm a co chové

v'vl

ním vnejsim na venek vystupujíc, uclmvacovalo tluče.
Což neplatí i o lidech nevěrecllýcll, nemravnýcln, svě
tácLýcL totéž měrou obrácenou, zvláště když přirozeným
(lůvtipem, vzděláním Joveclou aspoň na chvíli a olxu ne
cvičenému zakrýti a zmírniti oclporné stránky hříchu a
vážně?

.
Tedy i teorií i praLsí vede svět svůj Boj. Ale jaký

jest v každém z těch přípaclů jeho způsob Boje?
Někdy Bojuje svět proti Kristu a ctnosti (ať teore
ticlsýrat' praktický) s hle Jím o te vře n ým . Otevřeně
hlásá nevěru, odpad od Krista, nemravnost atd. Jello
zábavy, společnosti, tance a pod. nesou se duchem pa

trně zLaženým.
Jindy Bojujes hledím spuštěným

a nepřiznává

Larvy. Staví se : (lá n liv ě na stanovisko neutrální (jako

by tu vůbecBylo možnými Kclo není se mnou, pro

ti mně jest . . .. Žádný nemůže (lvěma pánům
sl ou žit in), „čistělidské“ ,na stanovisko „pouhé zákavýll,
„čistě lidských zájmůďc, „čistě lidského vědění a vzclělá

ní“. Sem náležejíjisté návětěvý v rodinách, jisté
zábavy veřejné, jistá účastenstvíve sp ollxovém
* Mat. 12, 30.

" Mat. 5, 14.
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životě . . . (Nemluvím nikterak o spolcích, přednáš
lxích čistě vědeckých, opravdu vzdělávacích. Pravda

jest jedna, a ta „jest dcera Božíu. Pius IX.)
To stanoviskoje zdánlivě neutrální. Vpravdě však
ani tam hoj neustšvš. Kněz se tam sice trpí, ale jen jako

člověk souhromý,

hdýž mlčhý, ale Opravdu svléhl se

sehe věecho, co v chování, mluvení svém má kněžského.

Pěhní to neutralita,hdýž hněz ji zaplatil svým
hněžshým charaktereml - Nemluví se tamtéž
nic přímo necírLevního, nehřesťanshěho. Ale přes to
stávají se tu i tam věci, které s kněžským svědomím těž
ho se dají srovnati, a hněz musí mlčeti .- porušilt' hý

„neutralituli.
Známo, jal: si prushý hrahě Arnim
v letech sedmdesátých v Rakousku pochvaloval tichý
a skrytý hulturní hoj, na rozdíl téhož otevřeného
hoje v Německu. O těch shrytých kulturních hojích,
jal: jim hněží zhusta u nás jsou vydávání hrzo se strany
„lepčí místní společnostiu, hrzo se strany jistých spolků
a rodin, někdy se strany jednotlivých osol), nezřídka
iod vlastních krevních aneho dohonce vlastních du

chovních spoluhratří, dalý hý se psšti hnihý. Třeha
h tomu často mnoho energie, mnoho hystrozrahu, mno
ho samostatnosti a ohětavosti, ahý mladý Lněz časem

nepřiěelo poslední zhýteh svého původního ideílního
snažení.
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Tolik asi Jostaěí na vysvětlení principu prvního o o
tízce obcování se světem.

Princip druhý: Jsa nástupcem Kristovým, má
Lněz povinnost pracovati o spásu světa. Touto
větou se věta první teprve doplňuje a na správnou míru
uvšclí. I pro ní plno je dokladů ve svatých PísmecL.

Jdouce po všem světě, Lažtc evangelium všemu
stvoření.. Vy jste světlo světa“ atcl.

*

.

.

Opět nastíví otázka, co jest ten „svět“, o jehož spa
su kněz se mí přičiniti?
Při principu prvním Běželo o lidi jen nepřímo a ne

vlastně. Při principu druhém jJe o lidi přímo a vlastně
-— o neřesti pal! a náružívostí teprv potutl, pokuď lidé
jíclx mají Býti zbaveni, tedy nepřímo.
Tedy lidé, to jest ten svět, jemuž jsme povinni úřa
Jem, životem.

. . t

' Marek 16, 15.

“ Mat. 5, 14.

Ale které lidi má kněz uvésti na cestu spásy? Jen ty,
co v kostele sedávají, co Leztoho jsou v jeho táboře?
Anebo i ty, jichž obcování daleko je mimo zákon Boží,
co stojí v tál) oře nepřátelském, pod praporem světa?
Není pochybnosti, že i na tyto musí se vztahovati kněž
sllá povinnost, Lněžsliá práce, LněžsLáláska a horlivost.
Oběma druhům Ju's'í Llecliž kněz se přiklížiti, ovšem
různými cestami, různými prostředky, různým postu

pem.

PůsoLiti na všecky, značí v praxi vžclý asi tolik, ja—
ko stýkati se se všemi.
Řečeno-li tedy, že lměz na všecky má působiti, řeče
no tím zároveň, že se všemi, ať z Lterěkolxoliv jsou

tábora, jakéhokoliv postavení, jakýchkoliv názorů, se
o v a ma
I stý)L ati,' ovsem
v
v
' stejne.
' v
muze
ne se vsemi

Smí tedy, po případě má Lněz choďiti Jo společností
čistě světských, t. i. (10 společností stavícícl: se roz
lioclně pod prapor nepřátelství Kristova, ať věroulsou,
ať mravoulxou?

a66

Smí se zúčastňovati záLav, spollxů, návštěv t. zv. ne
utrálních, ale proto neméně Kristu nepřátelských?

Smí, ale jako apoštol (abych obrazně mluvil), se
štolou a rocketou, jako kněz. (Apoštolské omnibus
omnia lactus sam.) Netřeba aby to veřejně ukazoval;
aby se svým lxněžslsým úřadem na veneln Lasal. Aje

pevný úmysl musí míti v duši, prospětí v té společ
nosti, na té zábavě svaté věci svélao úřaclu. V tom úmys
lu, rozdílném ocl úmyslů ostatních zúčastněných, jest již
olasaženo, že lsněz, ačltolív se pohybuje mezi ostatními,
na místěa ve formě ostatních, přeceneučiní všeho, co

oni činí, ano naskytne-lí se příležitost,podnikne ně
co, čím vyšší svoje stanovisko (lsněžslsé) ulxáže. (Bylo
shromáždění tal: zvané lepší třícly městské. Přetlnášelo se
o době, řclxněme, pobělohorské. Pronešena mezi jiným
věta urážející pravclu í círlxev. Po té opustil katolický je
den učitel veřejně sín.Kněží
tamtéž přítomní cl1al>ězů

stali na přednáš ce. Kclož lay tu nemyslil na parabolu
o mílosnlném samaritánovi? Krvavé rány na těle na
šelxo náboženského života a tím nepřímo i na těle našeho
života nároclnílxo, nezllojí se dotud, Jolxucl naši kněží
nepřestanou erál'xati se nalévatí milosttlně vína pravdy
do těch ran.)

A jest potřebí,aby laně: měl odůvodněnou, při
měřeně velikou naději, že prospěje; naúěji přimě
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řenou velikosti nebezpečí, Jo něhož se vydává. Tím se
opět stanoví hranice jistým nívžtčvšm a spolkům. Kněz
neLuJe trvati na př. celou noc v tanečním síle, věda
napřed, že s mládeží tancem rozLujněnou nic nepořítlí.
Dolaře si též rozmyslí, než přijme pozvání (10 schůze
sociálně-demokratické a pod.

I to musí především

míti na zřeteli, aby Lleclaje

jiných sam selse nezaLuLil. Není ani katolické
spolLařství pro každého . . . (Tane mi tu na mysli pří
klad kněze z alpských zemí, který jako přeclseaa tako
vého jednoho spoutu pr0pa<ll opilství, nemravnosti, ne
poctivosti . . . . že Byl nucen tajně utéci z místa svého
„působení“. A Byl to původně lměz velmi ušlechtilý,

z rodiny velmi čestnéi zámožné.)* Amor Lene onli

natus incipit a semetipso.
* M6 slova nečelí niktenk proti katolickým spolkům, zvláště :lol:!
naší jako sůl potřebným, nýbrž varují kněze, aby ani v takových
spolcích nespoultčl sebe se zřetele a aby sebe nepřeceňoval. Výslovnč,
a sice slovy velmi důraznými, upozorňuje na totéž nebezpečí Biskup
Fischer v časopise Kolner Pastoral-Blatt z roku 190: (srovnej níže):
Atque bic cogito Je sacerďotilms, qui uni vel alteri ex associationilzms
nostris, opificum praecipue, praesunt . . . Quisnamque infitiari audebit,
grande perieulum esse, ne ucel-(los, qui talil'ms occupatur, al) Bis ope
tilaus ita absorlnatur, ut in ista occupatione praecipuum, ne Jicam
omne studium ponat, neglectis iis quae graviora sunt et cum primis
necesaria? ne nimis frequenter in coetu sodalium conversetut? nc
sessiones incautas in noctem protraliat? ne postriclie sessionis imparatus
ul altare acceclat, tremenclum mime sacriíicium aeteřno Patri 01:11
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I s tím mu Lucie konečně počítati, aby nepolmorčoval
zbytečně „slaLy'cL Jackemu.

Stalo se kdesi, že Lněz ráno v kostele

se nepřipravív,

věřícím, ani

sotva čtvrt LoďinLy cosi páté přesfle

váté mluvíval. Tentýž kněz řeěuíval palmoclpoleclne í lao

Jínu v některém Spolku o otázkách časových, sociálních
a pocl., za přítomnosti snacl sotva 40—50 osol). Což ten_
zbožný lítl nenáležel těž mezi ty, jimž povinen Byl lás

lxou a horlivostí? Ostatně Ly u nás Bylo prací

so

dílně-politickou nejdůležitější a nejpotřebnější,
aby Inclse přiváděl Lu poznávám prvních

pravcl a

učení Lžesťanských,způsol>em ovšem časovým.

.
Kclesi u nás pořádali „Solnoh“ (kdosi je nazval našimi

„ln-a mlaorovýmí zednáři“ a nemínul se asi daleko
s pravdou) Lokapustouprotíkřesťanskou a p ro tí
turus? ne mentalem orationem omíttat. spiritum orationís exstinquat,
neglectior fiat in par-ncl- eontíone, in instituencla eateclmesipuerorum,
in frequentanclo saero tríbunali, in visitandís infírmis? Jeníque, ne
clnaractere sacerďotalí paulatim quasi obliterato, tepiďus fiat ae mun
Janus, quasi unus ex saeeularíum coetu? . . .
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náboženskou štvanici. A kněžíještěpotom zů
stali členy toko spolku, platili dále příspěvky (z nichž
se štvanice platila), súčastňovali se dále sokolských zábav.
Co je to? Je to matení a pokoršovění krstky věřící o
ještě lidu nebo Lezmyšlenkovitost aneko co? . . . Nedej
Bůh, al>y takové ckovšní kylo kněžským.

U nás ještě někteříkněží tančí! (Kde tančí kněz
ještě? Snad nanejvýš v jisté výckoclní zemí, kcle vůbec

typ kněze kat o lickěk

o v církvi latinské stojí as

nejníže . . .) Prokůk, jaké to mají názory o svém stavu!

U nás ještě někde se věří silně v apoštolát
kospocly — při pivě, při kartách," při tabáku! U nás,
kJe tolik vyšších podniků, koďnýck apoštolské vpravdě
práce, leží v rumu a zanedbání!
U nás připadá mnokým kněžím věcí nesnesitelnou,

aby nenavštěvovali pravidelně rodin. (Starý
polský farář pisateli těckto řádků (lo očí řekl, že řehole,
která podokně návštěvy zakazuje, „nie jest dla luďzí, lecz

(lla Huculówf'). A co se při těch návštěvách províclí,
je zřídkakdy apoštolát víry, ale zkusta apoštolít smy
* Huculové jsou polodivoký nirůďek, nemýlím-li se, tatarského
původu, obývající výběžky Karpat východní Haliče a Bukoviny.
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slnosti (je to náhoda, že právě Jo těch roclin se choclí,
hele jsou mlatlší členové ženshého pohlaví7), apoštolát

hlepů, apoštolátješitnosti,
hocenného

apoštolátuhíjení (ira—

(zvláště mladémuknězi) času . . .

U nás mnohý hněz považuje za dovoleno vše, čemu
se přívěsí firma „záhavyll: spolky, zpěvy, Jivaďla, tance,
rocliny, hostince, četha, výlety . . .
I záhava jest oprávněna. Ale hěďa hnězi, jenž n ezná

záhav jiných mimo jmenované.
Běda knězi, jenž neJhá potřel) své (luše,

neďhá nutnosti svého vzdělání, zachování
svého ducha, neclhá věřících, které pohoršuje,

povinností cti a charakteru, které do prachu
šlape, a zná -—jen záhavuí
Toť ona hletá tajná clvířha, jimiž (lo (luše

hněžshé vrací se svět, hterému přece hněz,
přijímaje svěcení, navždy vypověděl hojí.:
. CÍr. hiskup Fischer,

Je vita conlemplativa etc. 1. c. supra.

N. 8. . . . Videant utique, qui in hoc Jiscrimine (návštěv rodin a pod.)
constituti sunt, ne cum mundo conversantes mundano pulvere son-Jes
cant, ne ipsi, qui ex vocatione divina „iam non Je mundo sunt“
(Joann. 17, 16), sensum, spiritum mundi índuant et ač vilitatem,
quam Jereliquerunt, revertantur. Sane, quomoclo, quaeso, spiritum
orationis retinehunt, si eum umquam hahuere, qui per Jomo.: laieorum,
seilicet Jivitum ac masnatorum, sine causa curaítare, mulierihus grati
ficari, conviviis aut potationihus in intempestam noctem assistere,
circulos qui Jicuntur recreatorios aut puhlicas tahernas visitare, ohlec
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Zakazuji thy LnězioLcovati se světem? Znovu opě
tuji, že v povinnosti půsoLiti na všecky obsažena jcst
i povinnost olacovati sc věcmi. Jen že v té povinnosti

obcovánís jinými třeba spatřovati něco jiného,
nežli s čím tolikrát a slxoro pravidelně v životě se potká

víme.
V té povinnosti neleží dispens oa vážnosti ducha a
studia kněžského, nýbrž právě Opal: toho i závazek

vážné práce, svaté snaliy po povznesení vlastním.
Proč nemame mužů v kostele? Biskup Kettclcr jicli
měl, P. Abel jich měl, a jc's'tějiní jich mají. Proč vliv
níž na vzdělancc podoba sc nule? Proč ztrácíme i u rol
níků půdu? DoLa naše je ovšem sama sebou nepříznivé
dobývání

posic ztracených,

a 1e m y n c (1o v c (1e m c

udržeti ani toho, co ještě je naším. Naše půso
Lcní namnoze (lovccle uspokojiti lccla ženské, v suknícli
nebo v Lallmotécll.

Kdybychom ncproscclěli tolik lioJin v hostincích

s rolníky a studovali

vážně rolnickou otazku. oč

většího vlivu na rolníky LycLom se asi Jodělali . . .
Kdybychom raclěji vážně se zabývali otízLou řemesl
tationibus, quac laici: licitac, clcricis proLibitac sint, aut certe Laud
conveniant, intercssc gestiunt? Tacco, quot! qui istis rclms ganclcnt,
facile tcntationibus implicantur multumquc pcriclitantur, nc pcccato
canďorcm animac snccrdotalis amittant, boni.: autem Íidclibus scan
ďalum pracbcant . . .
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nicliou, literaturou, dějinami ata., místo ahychom tolilx
hodin ztrívili ve společnostech ětěhetavých hoheteln, po
rocliních a při hanílních hovorech, jaký asi vliv hy
pal! mělo naše slovo na kazatelně, ve zpovědnici, na
schůzích? . . . Kclyhychom věnovali čas na Jůlxlaclně
poznání své Johy a i(leí, které jí hýhají, na prohlouhení
tluče své, na prozkoumání stanoviska jiných, místo ahy
chom tolilx hotlin hráli v lurty s učiteli, profesory,
šlechtici, zJaž hy to nehylo mnohem lepším pro nás
i pro ně?
Tal: vlastně hy se mělo rozuměti otázce ohcovíní se
světem.

Ne ahychom slepě v prouclu světa plavali.

Ne ahychom lenošně se světu poJivovali.
Ne ahychom chahě za čest si pokládali,
lulyž svět ním hoclí svůj potměšilý úsměěell; ale ahy
chom dovedli do toho světa vrhnouti svaté, čistě, vyěěí
idey, ahychom Joveclli mu hýti solí . . . hvasem . . .

světlem . . .

Ne ahychomshílxali rovnýma nohama clo
světa, ale ahychom Joveclli vyzlsoumati pravý čas a

místo, &P&Lahychom ho ovládli,

uřlechtili,

ne

pro sehe, ale pro Kristal
*

*
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Pane, víz, já jsem Tvůj učedník a zástupce!
O (lei mi svoje ruce,
Ly vezcly jenom žehnaly,
o (lei mi svoje nohy,
LY všude ovce hledaly,
o (lei mi svoje čelo.
Ly jenom na ně myslelo,
o Jej mi svoje srdce,
Ly pro ně láskou hořelo,

a kdyby Byla vůle Tvoje,
na dřevě kříže umřelo!

(K. Dostál-Lulfnov: Modlítlm Lne'zova)

ZANEDBANÉ NIVY

Zpytovaíní svědomí nenáleží Lu věcem právě příjem
ným, avšak 1xužitečným, nejen vzhledem na spáchané

lmříclxy,
nýbrž ivzllletlem na zavinění

opomenutí.

Proto vešlo (třebas ne vžcly pod tímto formálním jmé
'nem, ale co (10 věci) u všeobecně užívání, a čím vyšší
jsou statky, o něž Běží, tím větší se na ně Llacle valna.

Zpytuje svědomí stat svým úředníkům, vysílaje pra
videlně ; mimořádněJokližitelc, kontrolory, zpravoďaje.
Zpytují Lanky svědomí svým účetním, Jávajíce jejich
účty znovu prohlížeti a zkoušetí odborníkům. Zpytuje
ředitelství Jršlly svědomí železným mostům, neprasLI-lí
nělule některý nýt, neonLočŠIa-li některá spona na ne
Bezpečí celého mostu. Zpytuje konečně Jnes řemeslník
svoje řemeslo, rolník svou roli, zclalí lay se v jejich po
volání neJala odkrýtí nějaká stranka, kterou Ly možná
Bylo ještě lépe vykořístítí, využitlxovati.
I naš kněžský stav má svoje zpytování svědomí for
mální, oficíelní. (Snad někdy až trochu moc formální,
oficielní . . .) Než jsou zjevy, které jako mllznase roz

Plynou, vezmou-li se pod čočku zpytovaíní podrobného,
zblízka. Třeba si jich raději všimnouti u jisté vše

obecnosti, z jakési dílky . ..
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Nemáme u nás zaneclhaných

niv? Který stav

to smí o sohě říci? Která Joha o sohě hlásni? Který
člověk o sohě věřiti? Všecko, co je lidského, co sčlo
věkem souvisí, je vžcly nedokonalé, a proto i stálé re
formy schopné. Lidská srdce, liďskě ctnosti, lidské idey,
lidské společnosti malé i velké, lidské stavy, lidské (lo
hy, periody, epochy . . .

Na některé z našich

„zancďhaných niv“ huďiž

tuto poukázáno.

Kněžské rozjímání :: duchovní čtení. Roz
jímání a duchovní čtení jest věc, již nemožno (losti hor
livě Japoručovati i samým zhožným duším stavů svět
ských. (Sv. Terezie říkávala: „Kdo hy mi slíhil (len
ně čtvrt hodiny rozjímati, tomu slihuji nehe.“) Než pro

knězemá rozjímánívýznam zrovna životní.
Jako Helgolandská výspa stojí kněz povoláním svým
denně v přívalu světských příklatlů, světských zásad.
K&yhy i nechtěl, nemůže mnohých věcí nevitlěti, ne
může mnohých řečí neslyšeti. A kxlyhy i chtěl, nemůže
zameziti, ahy viděné a slyšení: nepůsohilo na něho smě
rem svým, nekněžským, světáckým . . .

Nikdo, hojem se utkav, neunikne ranám. Nikdo. čele
směrům, nevyhne se, ahy nějak jimi nehyl potřísněn.
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I kněz povoláním svým, životem, osobou jest účastní
kem Boje nejzarputilejžílzo, jaký ktlý LýLal lidstvem,
Lojem mezi časem a vččností, neřestí a ctností, nevěrou
a věrou, mezi světem a Bokem. Musí tedy i kněz Býti
připraven na rány, musí s nimi počítati,
a nechce-li
výkrv áce ti, musí denně (jakož i denně vydán je svě
tu) pomýšleti na své 0 1)r o z e n í .. Kde 110 nalezne?
V r o zj ím á n í , u čistých zdrojů sv. Písem, příkladů sva

tých Božích, zásad velikých mistrů života duchovního.
Tam v nově plné kráse zastkví se mu obraz onoho života,
jenž vlastně jest jeho určením, a jejž v duši mu zastříti
denně usiluje svět. Tam Opět Japlní, co nechtě životem
ztratil, tam zaLojí rány, které na Bojišti oLecněm utržil.

Není možná, aby kněz denně rozjímal

a ne

věrně žil -—Luci se vztlá rozjímání nebo nevěrnéllo ži

vota. Není možná,aký kněz Jennč dýchal vzduch

světských zásad i příkladů a, nemaje odjinud
nákraclý, časem nevýkrvácel.
* Cír. s. Bernardi

De consideration, vol. I. col. 413. Noli ni

mis credere affectui tuo, qui nunc est (jsi-li nyní pln horlivosti). Ni
liil tam Íixum mimo, quod neslectu et tempore non obsolescat. Vul—
neri vetusto et neglecto callus oHucitur, et eo insanalsile, quo insen
sibile fit . . . (Níže pak Nr. 2.:) Vereor, ne in mediis occupationi
bus, quoniam multae sunt, slum Jiffidis Íinem, frontem Jures, et its
sensim te ipsum quoďnmmoďo sensu prives iusti utilisque Jolaris . . .
En quo trakere te habent lsae occupationes maledictae, si tamen per
sis, ut coepisti, ita (late te totuns illis, nil tui tibi relinquens.
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Někteří Biskupové slibem zavazují svěcence 1! Jen
nímu rozjímání kněžskému a církevní zákoník.: předpi
suje: Curent locorum Ordinarií, ut clerieí omnes quoti
(lie oratíoni mentali per aliquot tempus incumLant.

Vždy Lyl svět neLezpečným clucllu kněžskému. Ale

což teprve říci o nebezpečích světa nynějšího?
Rozsahů obrovských dospěl jeho pokrok, jeho Lul
tura, jeho vliv na (lucky, ale i jeho sebevědomí . . . A

však i obrovským,

v těch rozměrech nikdy přecltím

nevídaným jest Boj , který ten svět nynější ať přímo nel)
nepřímo vypovídá církvi, základům života kněžského.
Cítíme již i ve vlastních řadách následky tOllO Boje.
NejeJna chlulma „reforma“ je vlastně po 110ze neem,

jehož otcem je výlaojně i vítězně postupující
moderní svět, jehož matkou pal; znásilnění,
zmatená, zastrašení myšlenka církevní. .. Ne
jeclno, co se nám vtírš jako „moderní asLeseu, není než

jedovatý plevel, vpašovaný do zahrady kněž
sLé pod zmatkem Johy nejvýš nebezpečné . ..
J sem Jalelx jal: Lanítí zdravě nově myšlenky, tak chvá
lítí pohodlný sknilý Lonservatísmus. Ale mame-li se již
' Can. 125, z.
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reformovati, reformujme se především ocl přem ocněho

světa nynějšího,

reformujmeseLe, reformujmese

podlevěčných principů Kristových! To musí
Lýti počátkem, po Jmínlsou, základem veškeré
další reformy. Toť značka pravosti

reforem a refor

mátorů. Toť jediný, ale neomylný prostředek uvésti ne
zdravý, zimničný, někdy až Llouznivý chvat reformní

na míru pravou a zdravou.
Ale reforma od světa, reforma sebe, reforma (ne Krista
Bude vžtly svou životní sílu Lršti ze za'tiěí s Kristem,
z Loroucíllo proniknutí jeho duchem, : Opravdověllo
(ne poválečného ) rozjímání. VzLthe cluclmarozjímavě
110v lileru, a nebojte se jeho reformních návrhů. Vrhněte
myšlenku reforem (lo Lleru nerozjímajícíllo, a učiní sobě
: ní (vědomě nel) nevědomě) — sport . . .

Slýcllati tu i tam hlas, že pro naši doku méně se hodí

rozjímati, vnitřního života cun'ti. Hle, Bludička,

zvěs

tující, že tu nělule nedaleko Lallno, že třeba Býti opa-f
trným, prozřetelným . . .
Právě naše Jaka vyzývá Lněze modliti se, Bdíti, ro 2

jímati.
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S Juchem Johy souvisí hromaďěn í, ano násohení
práce v duchovní správě. Nejen navenek, náhlým přírůst
kem ohyvatelstva, zvláště městského, rozmnožením škol,
spolků, ústavů; ale i dovnitř hlouhkou otázek nově vy
vstávajících, víru poďrývajících, po pastoraci individuální
volajících . . .

Platí o práci co o každém říži (jestiť práce křížem a
a mrtvením člověka přirozeného). Býti hez práce zahíjí

duši. Míti jí přespřílišzahíjí rovněž (luši _

není-li

totiž mimořádně silnou, jsouc zakotvenav Pánu.
Proto tak často na př. ve velikých městech setkáváme
se s dvojím typem kněží. Takových, kteří za stálé mi
mořádné práce, ale i rozjímánía moJlithy se stali takož
ka svatými. A kněží vychlácllých, hospodou i světem
páchnoucích: pocl záminkou přespřílišné práce Jispenso
vali se od rozjímání (přirozenosti lidské připadá vůhec
snadnějším vrhnouti se (10víru práce vnějších, než zacho
vati se sehraným, umrtvcným, vniterným) a hle, časem
Jispensovali se i od té práce, alespoň pokucl hlouhěji
měla hýti podniknuta, pokucl neJrážJil výtlělek neho jiná
která vášeň přirozená.
Tuly nikoliv neplatiž pravidlo: mnoho práce, málo

rozjímání.Ale naopak: mnoho práce, mnoho roz
jímání. Pojem „mnoho“ však neváže se na čas, nýhrž
na úsilí, na opravdovou snahy, na lásku, na sílu vůle . . .
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Co jest rozjímati?
Rozjímati je stále si uvšclětí na paměť pravdy, které
mají a musí být; na'm věřícím vůdčími ltvěztlami v laby
rintu, v noci světa.

Rozjímatí je s láskou a vroucností ty pravdy procítití,
si zamilovatí, je olajatí, aky Byly částkou tluče naší . . .

Rozjímati je stále zkoumati, kde jsme se od prava těch
odchýlilí,

a vraceti se 11nim, (101qu není pozclě . . .

Rozjímati jest ohřívati se na lásce Kristově, aby líska
naše nepočala styclnoutí.
Rozjímatí jest vážný vésti Boj proti věeďností, oby
čejností, malicherné samolilmsti.
Rozjímatí je stale přiklíclati věčnou míru Kristovu na
život níš a působení na's'e,abychom poznali, čeho se nám
jeětě nedostává . . .

Rozjímatí je zípasití s Pánem o ctnost &Juěe . . .

Rozjímatí jest napřed již rozvrllnouti válečné plíny
proti ďáblu a světu.
Rozjímatí je : vnitra, : (luče své určovati prace svě_
na venek.
Rozjímati je vlasti okolnostem vnějším &neneclxívatí
se jimi ovlítlati . . .
Rozjímatí jest udržovati věčně mladou a jarou cluěi

svou.

Rozjímatí je duchovně žíti . . .
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Který věrný kněz lay směl a chtěl jen jeJnoLo : těcli

duševních úkonů se vzdáti? A rozjímání, jež všecky
v sobě zavírá, Lez něhož jistojistě časem všecky
ztratíme, rozjímání si troufáme zanedbávati pod Interou
Loli záminkou? . . .

Otázka

národní.

Ta že má Býti připočtenalm„ni

vám zanedbaným'r. U nás? To je snad PouLÝ žert? -—
ŽelLoLu není. Píše, m uví, koná se u nás v té příčině sice
mnollo, jenže mnollo, přemnoho všeho toho Blíží se

víceduchu řohanství než (lucl'iu Kristovu.
Zákon Kristůvjest: Milovati budeš bližního
SVéllo, jako sebe saměLof
Zákon Kristůvjest: Po tomt' všiani poznají,
že jste moji učedníci, Budete-li míti lásku
jedni Ldruhým."
Zákon Kristův jest, abychom všiani jeclno
Lyli: Aky všiclxni jeďno Lyli,ja1\o ty, Otče,
ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno
Byli.***
Tyto zákony Kristovy mají plnou platnost nejen Pro
* Mat. 22, 39.
** Jan 3, 35.
*** Jan 17, 21.
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jednotlivce, ale i pro nárocly . A laěclanárodu, v němž
hesla jiná, Lyť i zdánlivě selae více oprávněná, clomolala
se vrchu naJ věčnými zákony Kristovými. Jen tyto zá
lxony jsou základy, na nichž jako na žule zbudována
musí Lýti veškera národní politika, všecko co národu má
sloužiti a prospívati.
V životech jednotlivců počítá se na dny, měsíce, léta,
v životech však národů na věky, na staletí. Národ Laž
clý, jako i jednotlivec, má doky záchvěvů, zkoušeli, vyš

ších Bojů a nebezpečí,ale o jeho

konečném

Bytí

nel) neLytí rozhoduje vyšší směr jeho nároď
níL o snaž ení;

rozliocluje vyšší národní charakter,

mravní úroveň národa, jeho vzdělanost, jel'io přilnutí
ll ideálům ]iclstva . . . Ještě žádný nárocl nebyl ul>it je
dině papírovými clelxretya výnosy. Kdyby Lylo možné
nárocl zničiti papírovými nařízeními, n áro (la n ašeh 0

již dávno Ly nebylo . .
Tedy milujme celou vroucí duší (jakož Bůh nám i ten
zákon (10 srclcí vložil) lid, z něhož jsme vyšli, vlast, lite
rá na srdci nás odchovala. Ale milujeme ji láskou vyšší,
čistější, než veliký nemyslící (lav. Buďme jim i v tom
vzorem a příkladem. -— Není naší povinností, abychom

bezprostředně, Lezpoďmínečně stáli v prv
ních řadách národního Boje -- ale naším sva
tým povoláním jest cpírati i upevňovati od
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vělněsloupy národního charakteru, totiž ví
ru národa a jeho mravnost.
A proto jest i naším svatým zívazLemnezapomínatí

ani na chvíli on 0110přikázaní lísky Bratrské,
které Kristus vedle lísky Boží nazval přikázáním nej
větším a prvním;

nezeslaLovatise a n ezaníšeti

Lratrovražeďněko

Boje do vlastních řad;
neoLětovatipůs olbení kněžského agitaci pouze
národní. (Kolíse zdínlívš, jako každá Lolise.Není
zrádcem nírocla, lulo zdánlivě nevšímí si půtell menších,
aby zachoval mu statky jeho nejvyšší. Ovšem palmpřetl
polllaclš nezřídka neobyčejně hrdinství a Posvěcení, za
strčití klidně nezaslouženč spílíní a jíti dale vyšším svým
směrem) ;

zachovati si i ve vřavěbojů nejtrpěích klidný, p evný,

vědomý krok apoštola, posla vyšší moci, všucle
nalévajícíllo Lal-nímuclo ran, mírnícíllo, smiřujícíllo, pro
střecllxujícíllo .

Strastiplně jest to poslaní, tím strastiplnější, čím moc
něji vzeclmul se plamen vášní národních. V praxi jest

vydano tisícerým pochybnostem. Alespoň princ ipy
vyšší ním tu mají svítiti na cestua -—(lokti vůle. 
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Klášterní

řekole.

Jen neracl se toho tématu

Jotýkám. Mokloť Ly se říci: Cicero pro Jomo sua.
Než jedná se o vážnou nivu duševní našelmonáranílio
života.

Třeba jen vzpomněti jména: Monte Cassino, Clusny,
Clairvaux, Assisi . . . Čím byla ta jména kdysi národu
italskému, francouzskému, ano celé církvi. Či netkví jedna
z příčin, že výclloď daleko je za západem, v trpné ne
llyLnosti mnišstva výclioclnílio proti vlivuplnému zasaho
vání mnišstva západního v život současný? A jak veliký
Llalaoclárný vliv na národní život a literaturu mají ještě
dnes na př. v Německu jesuité, v Tyrolích františkáni a
kapucíni, v Bavorsku kapucíni, ve Francii dominikáni atd.?
I u nás Ly bylo pro kvetoucí řeliole práce liojnost.

Nemáme (10qu svojí literatury asketické. Dobré kláš
tery Ly nám jí mohly poskytnouti, jak Josvčďčuje Raj
liracl (který ovšem sám na všecko nemůže stačiti). —
Mnohá naše průmyslová města narostla přes noc a
jsou, zvláště v částech odlehlejších, skoro naprosto laez

duchovní správy. O zvýšených nebezpečíck časovýcli
právě na takových místecli ani nemluvím. A i kcle je
Juclaovní správa, musí se skoro omeziti na pohřbívání,
křtční, sezclávání . . . Tu layLylo klášterů potřebí jako soli.

Máme nedostatek zpověclníků pro kněžstvo. Řádné
kláštery lay nám jicli molily Joclati pro celé okolí. Jsou
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země, kde ještě v letech nedávno minulých některé řehole
na celý klerus měly vliv zrovna ohrazující . . .
Máme málo učilišt, v nichž hy se mohla pěstovati lite
ratura katolická ať vyšší, ať lidová a časová. Dohře orga
nisované kláštery i tu hy mohly hýti jakousi náhradou.
Nemáme „létacího shoru“ odhorných časových řeč
níků, konferenciářů, stavových kazatelů. Kláštery hy nám

je snadno mohly vychovati.

Ale všeho toho nehude, dokud kláštery

u nás až

na čestné výjimky hudou jen živořiti;
dokud jednotlivý klášter hude zapřažensám na ohrom
ném ProstOru, ať již doslovně, ať přeneseně toho slova
užijeme ;

dokud kláštery nehudou ve snažení svém, ico do p oč tu

členů i co do jejich nadání a sil, ohrazemkvetoucího,

nadaného, energického, snaživého národa.—-
Když v letech asi šedesátých (mám to z úst jednoho
z účastníků) kapucíni havorští následkem nedostatečného
dorostu i kázní i počtem jižjiž hynuli, ujal se věci sám
tehdejší hiskup augshurský. Svolav důvěrnou schůzi svého
kleru, roziožil mu vroucně osud hynoucího řádu. „Pá
nové,“ řekl, „má ten zasloužilý řád zahynouti? Nedo
pusťte toho! Vstupujte do něho! Zreformujte hol“
A slovo jeho neminulo se účinkem. Nejlepší kněží die
cése vzali na sehe tvrdý řád kapucínský a —- zreformo
286

valího. Dnes here licí havorshý úrohý z hrdin
né oclvahy svých tehdejších kněží. Dnes je
řád kapucínský v Bavorsku první a nejčinnější.
A jak je s kláštery u nás? Hořehujeme na Josefa II.,
který u nás nejvíce klášterů zrušil, a opět u nás i těm,
co ještě zhyly, životní sílu Lázně co nejvíce potkal. (Též
charakteristické znamení, hJo mu rozumí.) Kritisujeme,
někdy :: útrpností, někdy i s tvrdým úsměš em, jal: se ta
neh ona řehole u nás potácí ve vlnách, které hrozí ji

pohltíti . . . A je to hrev : naší krve, je to majeteh

našeho lidu, který tu hyne.
A (lala hy se i zcle mnohému Pomocí, a nehylo hy
Potřehí vzclšvatí se vlastního stavu, hclyhy jen v té věci
hylo více náležitého porozumění, zájmu a lásky.
V Johrém životě klášterním je ohromný fond mravní
síly, ideálního snažení, oclhorného vědění, hluhších Po

hledí: na život. A co je v našich hlášteřích, je naše.
Ale ovšem nesmíme očehávati, ahy mnichovský Josef
Muller (který o hlíšteřích vůhec má pojem asi tah
jako o scholastice) nám náš majetek, jehož ani znáti
nemůže, náležitě ocenil a odpor-učil.
Ačkoli se u nás v této Příčině již všelicos děje, celeh,

celek přece činí ještě dojem pole — zaneclhaného.
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Častá zpověď hněží. Can. 125:„Curent locorum
Orclinarii, ut clerici omnes poenitentiae sacramento fre
quenter conscientiae maculas eluantu. Bylo snahou všech
velihých reformatorů hněžshého života, ocl Augustina a
Chroďegsngs až po Holzhsusera a (nejnověji) Kettelera,

vyrvati světského hněze jeho osamělému životu.
Vae soli! V hněžshé (duchovní) osamělosti, a zhusta
opuštěnosti, thví jedno z největších a stálých nehezpečí
hněžshé vytrvalosti. Než všechy právě zmíněné snahy
pro sjednocení hněžstva světského osvědčily se více méně
marnými, vedly nanejvýš hu založení nových řeholí
klášterních.

Jedinou níhraďou za společný život jest pravidelná
častější zpověď Lněží. Platí o ní, co dříve řečeno

o (lennímrozjímíní: i ona jest životní otízhou

hněžshé ctnosti.
Ta věc je davno v církvi uznána. Již na sněmu tri
Jentshém opětně h ní ohrícena pozornost. Bartoloměj
a Martyrihus, hishup : Bragy, patlal již tehda na sv.
synodu petici, že „sacerclotesaliquamlo compellenďi (sunt)

aci. . . singulis mensihus confitenclumf" A rohu 1560
znovu dožadovali se někteří hishupové potlohného vý
nosu: „Item vicletur ahusus, quod celehrantes quotiJie,

licet peccati mortalis sihi non sint conscii,
' Coll. Lac. t. VII. col. 885.
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non confiteantursaltemsingulis Jomínicisfnt

Ale

pro velký míval prací a otázek na to netloělo.
[ na sněmuvatikánském podána petice takového znění.
Biskup varmienslsy',Krementz, žádal o zákon, aby něží
aspoň za (lva měsíce se měli zpovídati („ne ultra lai
mestre . . . confessionem . . . clifferantlt). O(lůvoclňuje

pal: tu žíclost praví: Ex omnibus, quae acl puritatem
sanctitatemque levitarum foventlam atque promovenďam

in ecclesiaconstitutasunt, nillil fox-san aptius effi
caciusque est, quam ut sacercloteset clerici saepe pieque
acl sanctum poenitentiae tribunal acceclant . . . Nam si

frequenti confessioni illucl praprium sit, ut a peccato

avertat, vigilantiam foveat, fcrvorem augeat.
Lumilitatemque, omnium virtutum facile matrem,
conservc t, magis sacertlotiLus Luius salutaris meJicinae
frequens usus necessarius est, quoniam ceterís Jekent esse
cautiores et sanc'tiores . . .“

Než ani na sněmu vatikánském otázka ta s mnohými
jiny'mi pro krátkost času nebyla vyřízena. Zdali proto
méně jest naléhavou? Ostatně čeko nevykonaly sněmy
obecné, chopily se synody partikulární. Tak (abychom
podotkli aspoň co máme po ruce) stanoví synocla Brixen
sLí (rollu 16030: „Omnes et singuli (sacerclotes) saltem
Lis in mense sacramentaliter confiteantur, extraordi
* Ibiď.
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narie,quotiesalias in peccato mortali celeLraturi
essent. Cui saluLerrimae ordinationi, ut sacerJotes sui)
iecti satis faciant, invisilent clecanifiu' V jiných slaír
kick, ním přeci letý přístupných, nalezli jsme výnosy
poclokné. Zemřelý pak kardinál Sckónlaorn, když ještě
jako biskup budějovický k ordinanclům měl promluvy,
zvláště jim kladl na srdce, že po čem při visitacícl'x Lis
kupskýck na prvním místě se jich Bude Jotazovati, Lutle
záležitost častější svaté zpovědi. Věc tu uznal praktický
Jívno v mnohých krajích i klerus sám. Jsou kraje. kde
jest věcí neslýchanou, aby kněz se nezpovíclal alespoň
měsíčně. Ale v týckže krajích jest rovněž zjevem skoro
neznámým kněz ociumřelý Boku . . .

Nejeden kněz uznává ochotně potřebu častější sv. zpo
věcli, ano Lolestně po ní touží. Jen kdyby ta věc Byla
tak prosta a snaďna, zvláště knězi venkovskému.
Nepopírím obtíží s častějšízpovědí spojených a místy
i okolnostmi skoro až nepřekonatelných. Ale nemělo Ly
se ani na clruké straně tak snadno zapomínati, co všecko
s tou věcí souvisí. Srovnšm-li všecky obtíže častější zpo
věcli (znám fary, kde kněz mí Jolaré tři hodiny horské
" Cír. Aiclmer, Comp. iuris eccl. Brixinac 1890 pag. 244.

290

cesty 11sousedovi) s její důležitostí, zdá se mi přece, že

více na vla žn 0 st než na opravdovou nemožnost tu tře
La nařílxatí. I za nejnepříznivějších okolností mnoho Ly
se tu (lala Jocílíti cloLrou vůlí (tu stavím na místo
První),

vzájemným dohodnutím

s některýmspolubrat

rem : okolí (jednou přijdu já 1: toLě, po druhé tý Le
mně . . .),

jakousi slax omno stí co (10 vlastností zpovědnílno
vých (nemůže-lí jinak Lýtí, jen když mne alespoň roz
řečí . . .).

používáním mimořádných příležitostí (visi
tací, výpomocí, slavností Joma nel) i v okolí atd.),

konečněPall volnými LněžsLými konferen
cemi.
*

*

Počátek a Původ volných kněžských konferencí v Ra

kousku dlužno Lleclatíve snaze horlivých

kněží

venkovských po častější co nejlepší svaté
zpovědi
„Měli jsme,“ vypravoval mi již v Pánu odpočívající
jicl: půvoclce, „s mým souseJem (kýl farářem v soused
ství, v Jiecěsí Sv.-Hippolýtslně) vyjednána, že se Lažclý
měsíc navštívíme, abychom se druh druhu vyzpovídali.
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A též jsme věrně ve své úmluvě trvali. Ale přece jsme
nebyli úplně spokojeni. Znali jsme se 03 maličkosti až
(10 Juše. Sdělovali jsme sobě i nejmenší příhody. Seriá
vali jsme spolu za jedním stolem. Někdy jsme si pro
zábavu i v karty hodili. A pak jsme měli jeaen (lrukéko
zpovíJati, přísněnapomínati, když potřeba ukazovala . . .“
Ustanovili se, že si Budou zváti zpovědníka : kláštera
asi na 10 mil vzdáleného. Že pozvou vůkolní spolu
Lratry, kdyby i oni cktěli přijati svátost pokání. Že si
přitom promluví i o palčivýck otázkách duchovní správy.
Tak povstaly volné kněžské konference. Býval jsem na
těch konferencích, kde se skromažďoval klerus i dvou

Jiecésí. Ještě dnes s nadšením na ně vzpomínám.

Ty volnékonference1)ny vzpružin ou kněžské

ko Jucka a stavovského uvědomění. Bylovtom
cosi povznášejícílmo víclati, poznávati, sLližovati se zas
jeclnou společně, důvěrně, přátelsky . . .

Ty volné konference1)ny školou mlaclšíck kněží

v praxi pastorální, a sice v praxi s knihou
v ruce . . . OJLorníci, řekl Lyck, v kateckesi, ve zpo
věJnici, na kazatelně, kněží horliví, v karlivosti sešeJi
vělí ujímali se slova, učili mladší . . .

Ty volné konference1)ny pokídkou nejedné prá
ce na studiíck založené.Nejlepší klavy přebíralyotázky
časové, upozorňovaly na jich dosah, seznamovaly s lite
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raturou, přinášely clolaré Lniiíý, školní pomůcky, časo
pisy, časově Lrožurý . . .

Ale především:Tý konference Lýlý návoclem
pravidelné alespoň měsíční (někteříse zpovídali

častěji)zpovědi kněžské. Býla příležitost,
Byl příklaď, kýla mocní mravní pobídku, že
všichni účastníci přijímali svátost pokání.
Zpovíclali se starší kněží, ale co nade vše jsem v (luši

cenil, přistupovali lnuzpověclnici mladší, no
vosvěcenci. Pravidelná, častí zpověď, s ní pal;

ivěrnost života kněžského stala se právě těm
to hned ocl počátku krásným návyixem, clru

Lou přirozeností.
Výpravuji tu věc jako vzpomínku? Nikoliv. NýLrž

jako pobídku.

Přetřšsala se kdysi mezi kněžími otázka, zdali v jisté
Jiecčsi život Lleru se lepší nebo líorší. Tu povstav mladý

líorlivý kněz, pronesl rozhodně: „Lepší se! Mladý Lle
rus pořád hojněji Lrne se ]: častější svaté zpovědi.“
A všichni, slyšíce ten Jůvocl, umllrli.
Šťastná cliecčse, o níž taková chvála platí.

Náš lid. Opět snaclta slova zarazí. Náš lid je i po
stránce života náhoženshého na's'e chlouha, náš poslední
trumf, přirovnáme-li poměry naše h poměrům cizím. Svatá
pravďa. Náš lití, zvláště v některých krajích Slezska,
Moravy, Cech, je co do schOpnosti,ano potřehy vrouc
nějěího života náhoženshého

z 1a t si 11a n á c l: á p ů &a

první jakosti.
Je však otázha, jak (110uh o tahovy'm zůstane? Na
Moravě na př. před časy jeětě neclávnými hyl politichy'
list směru liherálního zrovna nemožným. A co všecko
není clnes možným na téže Moravě! A ham náhoženshy
clospějeme v Čechách, hudeme-li pohračovati na dráze
zvláště vn itřn íh o, a proto ne každému zjevného ná
hoženshého upaclhu tah jako za posledního Jesítiletí?
Co jsme podnikli, ahy ta náhoženshy zlatá půcla na

šeho licluhyla též vzáělána, hluhoho, všestranně,
ra ci o n elnč szělána? Sledujeme náhoženshý život té
hož našeho lidu v Americe, na Rusi, na Rýně, neho
třehas hned ve Vídni. Po stech a tisících oclpaclají huci
jen materielně neho i formálně od víry a mravů otců
svy'ch . . . Není ten život našich hy'valých ovečeh mimo

půdu a poměrydomácíhlasitou ohžalohou i naší
pastorace? Dá se přinich věccho omluviticizinou?
Máme ohtlělávati zlatou půdu našeho lidu. J i n (le

nemají tohoto podkladu a Joveclli více. Jahé
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mají na př. v Němcích Lvetoucí, hluboko v život zasa
hující katolické spolky, ne pouze na papíře, nýl>rž ve
skutečnosti. Jaký uvědomělý, nábožensky rázný lid. Ko
lik se tam tiskne a odebírá výtečnýcL katolických listů.
Jak je 1111sorganisovšn. Jak mnohem častěji se přijímají
svátosti. Kterak í vzdělanci věrně se drží církve své a
jejích přikázání . . . Čím to, že my při veškeré štěďré
Lohatosti půcly domácí nedoclělali jsme se povšechně

(výjimky rád připouštím) výsledků podobných? Po
Lleďme na př. (lo dolního Štýrska. LiJ poněmčený,
: jehož každého pohybu vyzíra slovanštína. Než jaký
to hluboký náboženský život vykřesala :: něllo německé
houževnatost pastorální . . .
Ta výtečná půcla našeho lidu, místo aby nás povzbu
zovala L ůsilovnějšímu přičinění, Byla nezřídka zéstěrou
naší pohodlnosti, nečinnosti . . .

Níležejí La tol ; CLČ sp o „ty též Lu nivšm žanecllba
ným? Netroufám si tolao určitě tvrdití, ale ani mlčením po
minouti -—již pro mímořšďný dosah spolků v době naší.
Vlastní p říč i n u a p ů v 0 cl spolků cllužno Lleclati
v p o v a z e, v p o tře 1)č Jacka lidského. Ten totiž ne
nalézaje v sobě, v nejlalížěím okolí rodinném, čím Ly se
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rozvinuly i ostatní stránky jeho (jichž roclina
nepěstí, na př. vystupování veřejně, mužům nadaným

tolik vlastní), čímž hy i jiným, než jak roJina jich skýtá,

se věnoval snahám, spojuje se s jinými, za tý
miž potřehami, touhami a cíli se nesoucími. Čas vyšší
nel) nižší úkoly člověku určující, místo hohatým živo
tem překypující neho i v idylickém spánku ještě pohří
ženě, nár 0:1 se svým historickým pozadím, charakterem,
cílem, ano samo pohlaví nezůstávají Lez vlivu na pro
huzení i vývoj této stránky ducha lidského. Někdy se ho
i n e c t n á s p e ku ] ac e zmocňuje. Na každý způsoh

cllužno s ním počítati,

zvláštěkde půda ještě je pa

nenská a kde proto první její vzdělavatel hývá ohyčejně

na dlouhoi jediným jejím ovladatelem.
Význam spolků tkví již v řečeněm.Všecko je Jů
ležito, čím vychovává, povznáší se, roste člověk. chali

i kněz si má jich všímati? Nepochyhně, alespoň
pokucl jich možno užíti za hašty v hojí o víru
a m ravn o st.

A tu počíná nový význam života spolkového v tlo
hách našich. Za časů minulých hyly cíle jednotlivých
spolků přesně odměřeny. Spokojily se pěstováním huď
zhožnosti, huď záhavy, hutí řemesla nel) i vzdělání, (lo
jiného se nepletouce. Dnes ta dávná umírněnost a ohra
ničenost zmizela skoro docela.
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Dnes více méně každý spolek (i dosti obskurní zá

Lavn'Y sP oleček tvoří ]'aksi duševní

Lanku,

k níž

podává kapitál několik nejvlivuplnějšíck hlav (někdy
i všeli'ak'cll
duševních dobrodruhů , listů ]'imi navrže
] Y
nýcla, knili jimi zakoupených . . . Z té Lanky odnášejí
si členové duševní akcie, náhledy a vědomosti do rodin,
ústavů a dílen . . . Vžd
žádná dolaa ne P od P orovala
duševní odvislosti snad tou měrou ]'ako ckvatní, těkavá

doba naše. Zšdní též nezakývala se tak systematicky a
kšeftařsky výrobou rozličných duševních kašiček pro ne
dospělé děti ducha. Vždycky Lyl člověk více méně zí
vislým na svém ostředí, ale nikdy snad tou _měrou jako
v přítomnu. A to ostředí zaopatřuje, představuje spolek
VVI
pro nejvetsi část svých členů. Jím myslí, jím milují, jím
patří na svět. Výjimky se udávají, výjimky . . .
Někdy však proměňují se spolky, i ty, které nevin

nými na pohled se kryjí jmény a hesly, v tábory

ví

lečné, odkud se organisuje boj do osad, ano i krajů,
vydávají se válečná hesla, ustavují přední stráže . . .

Kdyby spolky jen přirozeně sloužily lidstvu (myslím
tu o službě opravdové), nesměl Ly kněz lhostejné, tím
méně nepřítelsky se k nim claovati.
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Ale jak věci se nyní mají, náleží prace, súčastňovíní

se ve spolcíclu(všeobecně

mluvím) er0 mezi nej

přednější povinnosti pastýřské.
Nezřídka jest kněz vzdělšním svým prvn ím duše v
n ím kapitali st 0 u na osadě.Jak smízakopšvati křivnu
svou, ktlyž stále jest se oLšvati, aky jiný 110nepřeďešel,
a založe spolek, Lanku duševní, nestrkl (lucky za sebou,
do proudu protikřesťanskěko? A je-li již na osaclě ta
kový nepřátelský spolek, teprve třeba se pokusiti 0 po
dobný poclnik katolický, (1o k u (1 p o s 1ecln í o sati

ník nepropaclne duševní odvislosti nekřes
ťanskě.
Kněz jest úřademsvým i Lojovníkem

Kristo

vým ve farnosti. Dnes již posleclní zastrčené vesnička
stává se jevištěm urputnýcll, třebas někdy ještě tajných
Lojů. Buď nepřítel ma tábor svůj v místě, spolek proti
křesťanský, nebo ze vzdálenosti vecle válku svými emi
sary, hesly, novinami, agitacemi, knihami. Má kněz
jediné sám a sám, Lez vojska, bez organisace, Lez přetl
níck stráží v tom Boji státi?
Vypravoval mi horlivý mlaclý farář, že všelijak se
vynasnažoval, aby na své osaclě zavedl častější přijímaní
svátostí. Marně. I zavedl na osadě spolky katolické:
panenské, mlštlenců, otců . . . A hle, nyní se mu po
vedl úmysl jeho hravě a dokonale.
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Moderní časy, moclernípastorace.K moderní pak

pastoraci náležejí i dobré časově spolky!
*

*

*

Není vžcly snaclno kvetoucí katolický spolek : al 0 

žití.

Nekoclí se každé místo pro každý spolek, nehodí
se pro něj každý čas. Maje v úmyslu založíti spolek,
měl Ly kněz dolní-enapřed uvížiti, zdali tím neklamuje
zbytečně sebe a věc katolickou. (Znal jsem kďesí „pa
nenský“ spolek Lez panen, až na několik Baláček, kul
LBVÝCL,volných

. . .)

Kněz Ly se měl varovati, aby zakládaje stanovy, ne

ukládal členům povinností nad pro střední
jejich

síly. Hrdinové jsou všude výjímkou: co snad

mnozí v prvním nadšení (losti ochotně podniknou, Burle
jim pozďějí nesnesitelny'm Lřemenem. Ať se spokojí (lol)
rým účelem, neženou se po nejlepším. V tom případě věc
nejlepší může doslovně Býti na překážku věci Opravdu
(loLrě. Nechť neměří členů spolkových loktem horlivě,
umrtveně své tluče, ale loktem vzatým od nich samých.
Dobře jest např-etl se poracliti se spolulamtřími, kteří
spravují podokně spolky, a i s lidmi poměrů domácích
JoLře znalými. -— _
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Není snaclno kvetoucí spolek založiti. Ale věcí mno
lmemnesnatlnější je spolek již založený v 11v e t o u cím

stavu uclržeti.
Mnoho tu záležína osobních vlastnostech

kněze.
Hlavně však časem tu rozhodne mn 0 žst ví i ja 

Lost cluševní potravy,

která se členůmve spolku

poclává. Každý organismus předpokládá náležitou vy'
živu, a spolek je též organismus svého způsobu. Pou

čení, rozšíření (luševníllo obzoru, přednášky,
n 0 vě i(ley, toť strava, Lez níž na clloulao nevydrží.
Ovšem cllužno i ve způsoLu, kterým se ta strava členům
podává, následovati pokynu přírody, která živíc (lěti své,
pojí užitečné se slacllsy'm. Poučení Lez náležité přísa
cly příjemného, zábavy, mohlo Ly se časem přejísti. Zá
Lavy P&L, které by nebyly přiměřeně sloučeny s pou
čením, mohly lay zas způsobiti - pokažený žaludek.
Kdo ten clalčLJuckovní má spoutu podávati? Hlavní
věcí Bude, aby Lyl vůLec podáván; osoba, která 110lá
me, Lucle asi celkem vedlejší. V městech, zvláště větších,
V
,
lnle mezi členy Bývají i muzove neLo ženy zvláště cvi
čené, má předseda v té příčině snadnou práci: největší
část poučení i zábavy přejímají členové sami. Na ven
kově připadne hlavní díl tě úlohy asi knězi samému.
Měl Ly se proto opatřiti i prostředky, které lay mu tu
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úlohu usnadnily: odbornými knihami, časopisy a pod.
Občas může si pozvati pomocníky mimořádné: kněze
nel>o i schopné laiky. —
Kilo pro věci tuto uvedené nema smyslu, ať raději

nezačínáspolků katolických. Lépe,

aby v místě

nebylo vůbec takového spolku, než aby tam
Lyl spolek živořící, jenž Ly Byl na posměch.
Pak se jen plýtvá často výtečným materiálem,

vydává se důležitá i(lea katolická neváž
nosti, znesnadňuje, ano snad znemožňuje
se pracc dělníkům Ludoucím a na tom poli

povolaným.
Bylo kdysi mým zvykem, že ktlyž v universitní kni
kovnč vídeňské Llava studiemi odbornými Byla již zna
vena, vstav, přistoupil jsem ku skříním, v nichž rozlo
ženo Bylo na sta časopisů vědeckých, všeck jazyků, otl
Lorů, směrů . . . I Bera, ne za přísným účelem věclec

kým, ale více pro změnu a radost, ero ten, Brzo onen
časopis Jo rukou, přelétl jsem někcle jen okem seznam
člínků a přispívatelů, jinrle zastavil jsem se při nepatrné
poznamečce, a ještě jinde mi nedalo, abych nepročetl
člínku celého. Ta proklíclka trvala někcly půl hodiny,
někdy hodinu i déle. Ktiyž skončena, Bylo mi jako Lyclx
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přicházel s přehlídky ne vojenské, ale s přehlídky duchů,
jal: je v soLě clloví (laka nynější. Viděl jsem je, a Lyl
již v tom jakýsi zisk; s některými jsem se seznámil; ně
které jsem si zamiloval; jíní mne odpuclílí . . . Ze vče
Lo mi zůstalo v duši cosi neurčitého, pokořujícího a zas
povznášejícílao, co Lystřílo zrak, co až Lolestně tísnilo.
co Loroucnč vyzývala L následování, snažení, pozna
víní . . .

Rícl při té vzpomínce (Mívám. Dnes mne upomíná na
jistý (111.111
kněžských llřícllů, na hříchy -— čas0pi

sccké.

*

*

Kolik našich kněží čítá časopisy vědecké, světské,
nebo (oč mi hlavně Lčží)tl1eologiclsé?
A přecepodívají časopisyLezprostřeclní věrný
obraz do By a idei, které jí hýbají. Čí jen profesOr
theologie se má o svou dobu zajímati?
A přece umožňují na př. naše theologické časOpisy

Lezprostřeďnípolxletlclo
dílny, (lo studovny našich
n ej s n a ž i v č j 3íc 11duchů, clo jejich přičinlívostí, prace.

Či jen oJLorníL potřebuje povzbuzení z takového po

hledu?
A přece v našich odborných časopisech uloženo jest
Lus v z i c n é p ra ! e, uveřejněny tam vůbec věci, Lez lute—
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rých hněz nezhytně stane se — řemeslníhem

.

Jahy' hychom měli pronésti soud o faře, o klášteře,

lide hy nehylo ani jednoho časOpisu círhevně vědec
Lého, dogmatického, právního, pastýřského? —

Kdo pohlédne ohčas do rozličných listů t. zv. děl
nichy'ch, vlastně sociálnědemohratichy'ch, neuhrání se
soustrasti i nad články tam uveřejněnými i nad jejich
čtenáři. Jejich pisatelé jsou prostí dělníci. Ale ta věc má
ještě jinou stránku. Nejeden z těch pisatelů si časemtahto
nashromáždil pěhný hapitáleh vědění, vycvičil se na řeč
níha strany, jejího agitátora a vůdce. —
Opět otázha: což jen profesoři, doktoři mají psáti do
našich odhorných časopisů? Každému hnězi v duchovní
správě naskytne se na sta otázeh hezprostředně ze života
vytryshujících a proto vždy i více méně zajímavých.
Nikdo hy neměl s tupou lhostejností mlčhy mimo ně
přecházeti, ale zastaviti hy se měl u některé z nich, zhou
mati, studovati hy ji měl podle návodu některého od
horníha, seznámiti se s literaturou příslušnou a pal: uve

řejniti výsledeh svého přemýšlení. Tah hy se pro

hlouhii hněz v duchovní správě, tah hy se
ohohatily naše časoPisy.
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Kolíh výtečných sil našich leží laJem, ano hnije
pro netlostateh přiměřeněčinnosti. Naše

ča s o p i sy hy

mohly hýtí průpravou hleru velmí vzdělané
ho,hluhoce pluh zasazujícího. Že jíncjsou,není
tah ani vinou jejich, jaho vinou naší.

Mnozí z nás listů hatolichy'ch (a tu již mluvím o lis
tech hatolíchy'ch ve smyslu nejširším, i o novinách)
vůhec neodehírají, mnozí je sice odehírají, ale -—neplatí.
Který hřích je větší: vůhec neodehírati neho odehí
rati a neplatiti? Smutným jest na každý způsoh to i ono.
To i ono vrhá divně světlo na naší

Prozíravost

(o vlivu veřejných listů (Ines již ani

prosťáčeh : lidu nepochyhuje),
na naší vděčnost (ty listy hájí nás a naše zájmy),

na naši ohčtavost

(holih platí Jčlníchy' lid so

cíílnčdemohratichý na listy svč?),

na naši svědomitost

(ty listy hynou neho živoří

naší vinou),

na na; charahter

(jinde se styďíme hýti dlužny'mi

jen pět korun -— listům hatolichým neplatíme po léta).
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Vysvětluje se to jen finanční tísní jednotlivých kněží?

Snaclčístečnč.Hlavní vína, nejčastější vína je,
jak právě podotknuto, jinde.

Někde se utvořily kroužky na odebírání časOpísů.
Myšlenka velmi dolní, jenže nesnadno ji provésti. Třeba
tu Akští nejen výkoru co (10časoPísů, nýbrž i kněží sůčast

něných.

Ne mnoko čas0pisů, ale nejlepších. A po
clolmčnemnoko účastníků kroužku, ale nej
spoleklívějčíck

v kažclě příčině (i co do sprav

ného zasílání listu). Mnoho též na tom záleží, aby se
věci ujal jellen snaživý, energický člen kroužku.
Ostatně ky měla Býti každá větší fara „kroužkem na
odebírání časopisůu.
*

*

s:

Mějme zájem o to, akyckom se poznali, a mějme zá
jem o to, abychom doplnili, čeko se kde snacl nedostává.

Jest pokrok od zléko k (lokrčmu, ale i ocl Jokréko

k lepžímu. Jest pokrok jednotlivcea pokrok celku.
I 0 celku platí slovo sv. Augustina, že kclo n epo kra

čuje, jde nazpět.
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NUDAM CRUCEM NUDUS SEQUAR
(S. Hieron.)

Divná to věc. Malé dítky, které Přecicizincem Lšzlívě
zalézají Jo stavení, knězi i cizímu s radostným clxva
tem letí vstříc.

Nedavno zaopatřoval Lnčz v chudé rodině dělnické
dceru. Matka již dávno leží pocl (]:—nem,otec pal: a Bratr
nemocné Byli rozkřičení socialisté. Nikde v celém Pří

Lytlxu nebylo ničeho, což Ly jen zdaleka upomínalo
na křesťanský půvoa rodiny. Ale na stolku na čestném
místě vystavena umouněnš již věkem podobizna — kněze,
známého dobrodince chudiny. Již dávno i ten Lněz O(l
počívá v Pánu, ale Byl to on, jenž ono zaopatření způ
soLíl? — Nemocná lat-zo na to zemřela, a zaopatřující
kněz za pomocí jiných dobrodinců jeětě penězi obdařil
otce na nutné výlohy pohřební. Ocl té JOLYmá útěchu
víclati 110 každou neděli v kostele, na kázání i na mší sv.

-

(lí-ívejal: Byl rol: dlouhý 0 kostel nezavatlil.
Učenec uznané velikosti a ]! tomu kněz a alxatlemíclxý

učitel. Nabízeny mu vzácné církevní tituly a Pocty. Ne
přijal jícll, ne že Ly si jiclmByl nevšžíl, ale že se obával:
aby se titul jako laraclkanepostavil mezi něho a jeho po
sluchače. „Mám tolik a tolik set pozox-nýclxPosluchačů“
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(vlastní jeho slova), „— kdýhych přijal titul, snad hy
hýlo po všem.“ Žije jako prostičký kněz a chodí v čer
ném kolárku na universitu.

Nově ustanovený katecheta na větší (ohecné) škole.
Učitelé škol)r pohlíželi na něho, ne-li nepřátelský, ale
spoň nevšímavě, pohrclavě. Ncclhal toho, ale hleděl si
své povinnosti a — činil clohře jak jen mohl chudým,
nemocným, hladovým, zimou se třesoucímclítkám.A hle,
než se skončilo první pololetí, hýl důvěrníkem s jedné
strany řídícího, s Jruhé strany sil jemu podřízených;
s jeclné strany učitelů, s druhé učitelek. Jeho přání ve
škole hylo „svatýnili, nejliherálnější učitelé nahízeli mu
své přispění ve škole a tajně, he: jeho vědomí hclěli, ahy
žactvo ve všem se mu Johře zachovalo.
Na kardinála Manninga měli socialističtí dělníci, když
po prvé (10schůze jejich se odvážil, připraveny sklenice,
ahy mu je vmetali na hlavu. A když umřel, statisíce
těchže dělníků cinem i nocí táhlo po jeclnom mimo jeho
mrtvolu v tichém, ale hluhokěm i vzrušujícím smutku.
Cizí kněz na cizí osadě. Ani sám neví, jak se pojed
nou octl v kraji zaneclhančm, na duchovní správu od
Jesítiletí nezvyklém. Nemůže nikoho zvati svým zní
mým, nikoho svým krajanem, ha ani — svým farníkem.
Jeho příjmy sotva stačí na chudičký ohěJ : hostince a
na to, ahy sám si hýl svým sluhou a svým kuchařem.
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A přece vícla okolo své kazatelny i okolo své zpověď
nice tluče, kterýck mnoký Ly mu zíviclěl, a smí jim říci
pravtly, na které jiný sotva Ly se odvážil . . .
Leč (losti těck příklaaů. Každý kněz zní ze své zku
šenosti, ze svéko okolí podobných případů snacl více a
zajímavějších. Co jimi mělo Lýtí řečeno?
Osucl víry 13ch více méně i osudem kněžstva kato
lického: ve skvělých časeck víry skvěle Bude postaven
i kněz, v době pronásledování víry neujcle kamenovíní
ani kněz. Leč jako v žšclně době žádné srdce nedovede
úplně zapomenoutí, že „stvořeno je pro Boka“ (Aug.),
ale komukoli zaskví se víra v čisté plné kráse, neoJolí,
staví se : Šavla Pavlem: tak ; poclolmě má se věc s kněž
stvím. Kdykoliv a kdekoliv objevuje se srclcí líďskému
v jasném, nepokšleněm svém rouclau, tajemnou silou srdce
tíhne a si podmaňuje. Jestiť čistý cln-az kněžství soukr

nem, zosobněním všeho toko, co se tají pro člověka
za otázkou „onoho světa“. Neklesejme na myslíl A kcly
Ly nás až (10 Blata strkli, ukažme jim z Lla'ta neposkvr
něnou tvář kněžskou, a na trůny srclcí svýcll vlastníma
rukama nís vysaJí . . .

Mame-li se lidu svěřenčmuv plné (řekl Lyck ideální)
kríse kněžství zjevití, musíme ověem především kněžími
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ideálními vpravclě Býti: netlat' se na dlouho utajiti, co
ními kraje a LýLí.
Ale nedosti na ceně vnitřní. V době tai: poisnuté, Lily
obraz jal: víry tal: kněžství v Jučícii zprzněn, ne-li zni
čen, v době na“ nezbytno, aby se ]: ceně vnitřní pojila
i clalelxozířící značka vnější. Kilo nechceš, aby ta
značka vnější na čiloclu vlastní i liclu svěřeného mu kýla
stržena, vat-uj se trojího:

vlády příbuzenstva,
vlady titulů a poct,
Vlády mamonu.

Svěcením kněžským nepřervšný ony svaté svazky,
Lteré přírocla a přírodou Bůh utkal mezi rodiči a synem,
mezi Bratrem a sestrou, mezi příbuznými. Ale svěcením
jako celý člověk i tyto nejútlejší svazky postaveny do
služby Boží a vyššího povolání..I To cítil i sám licí,
dokud živou si zachoval víru.

Na Moravě ještě (10 neclívna (jali nýní jest, nevím)
davala tomu dojemný výraz i sama matlna novosvěcen
1' Cír. s. Ephrem,

sermo (le compunet.Si quis carnali

consanguinitate součet, Íiduciam in ea reponens, bic
seipsum secundum Deum non tradidit;

sed inudit et inuclitur

suis cogitationibus. At qui e carnali se consensuinitate tetraliit in eamquc
caeco non fertur affectu, hic vete . . . Jivino se servitio mancipat.
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cova —- o ostatních Příbuzný-cl: rozumělo se to samo
se1)ou -— neoslovujíc již syna kněze důvěrným mateř

ským „Tyíď, ale uctivym vyšším „Vytí
Materialismus (lol) nynějších i tuto základní pravdu
života kněžského zakalíl, porušil. Nejedni rodiče Pro
pouštějí syna na kněžství s tajnou nelao zjevnou naclějí,
že Pro ně stane se knězem („Jer fůr uns Príester geworden
ist,“ praví uštěpačně Němci, napodobujíce tajemství rů
žencová). Nejeden laně: zapomíná, že novým stavem
v novou, vyšií vstoupil roclinu, a že i jeho se týká slovo

Páně: Relínquet llomo patrem suum et matrem . .*

Vpravclě, svěcením Lněz v novou, vyšší vstoupil ro
clinu, jejímž otcem, hlavou se stal — v rodinu cluší.
ím nové roclíněpředevším jest povinen, je srdce celé,
nerozdělenč, jest laska. jest Přilnutí L ní . . .
Až (10qu jeclno světlo svítilo mu životem: láska krevní,
příbuzenské. Nyní dvě světla jej provázetí Luclou jeho
snažením a prací: jeclno, lumínare maíus, t. j. líska lmosaclě
svítiti mu Bude „za (lncu, při všem tom, co vpravdě na
:ýví se přičiněním, Prací, pokrokem, životem. Druhé,
luminare mínus, t. j. láska příkuzenslxa, objeví se na nebi
* Cen. 1, a.
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života jeho sotva „v noci“, ve chvíli odpočinku, Imra
tíčLou vzpomínkou, povzdeckem, modlitbou, a to ještě

pokud dovolí světlo první, na němž je závislé.
Běda, lulyky myslil, že obě slunce mohou vecne sebe
stejně jasně životem mu svítiti. Příroda, násilím-li nebyla
zapřena, potlačí jako vždy i zde povinnost nadpřirozenou,
"
o
v'
'
*
otevře Bránu )nným nepřítelum zxtí v Krnstu.

V.

Kněz jest povinen nově roclině duchovní patrltí
VVI

na

V

povinností své s vyššího hlediska, vyssl merou
za svěřence své napjati síly. „Maminčín“ kněz &
chcete-lí „sesti-in“ kněz tolmo nedovede.

Jako závoj postaví se mu přeJ jeho kněžské na svůj

stavnazíránímalicherné zLožňovšní, podkuřovšní,
* Srov. s. Aug. epist 243. ad Laetum (edit. Šinar. Venet. 1729.
t. H. col. 870). Carnnlis affectus est iste (láska ls příbuzným) et aďbuc
veterem komínem sonat. Hunc cnrnalem affectum et in nobis et in

nostris militia Christiana, ut perímamus (nejde to bez nás“! a boje),
Lortatur: nec tamen ita, ut ingrutus sit quisque parentilms et eaclem
ipsa beneficia, quibus in vitam Imac editus, susceptus atque nutritus
est, enumerata derideat. Servet potius ubique pietatem. Habet baec
locum, ubi maiora non vocant. Clim. sr. 9. n. 11. Cave, ne cum pn
rentes et amici tribulntionum aquis obu—ui
et opc tun indiga-e videantur,

tu íís suceurrens, ipse Jíluvío mundanarum rerum pereas.
S. Hiei-on.

ep. 25. ad Paulem (Colon. Agrip. 1616. t. 1. p. 59.):

Grandis (přílílná)in suns pictus, ímpictas in Deum es t.
'\1
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ano svatořečení

příbuzných.To je též jedna z nej

povížlívčj's'íclx sti-inel: příliš úzkého obcování s příbuz
nými (míle 11:10toko Aká), že Joveďou nás v očích ns
řiclnpovýšiti na obry povinnosti, třebas Lychom vpravclč
Byli trpaslíky.
Na paty jeho vyššího vzletu přívčsíse mu jako olovo

péče o příbuzné zženřtilí : zžen's't'ující, slepá:
zaslepující, zchoulostivčlí a Lněze nedůstojní.*
*

*
x.

Kněz musí Lleďati

lísky

duchovní rodiny své,

musí mu na ní zíležeti, po případě musí si jí i clraze za
sloužiti. (Jen pod tím sluncem daří se dobře Lvčtům . . .)

Falešní líska roJinní

nejednou způsobila, že kněz

o lásku svých osadníků vůbec se ani nepokusil,
' .Perniciosíssima

blsndimenta“ nazýváje kterýsistarý

spisovatel církevní. O vlivu příbuzných mluvě, praví sv. Ambrož
(semo 15. in Ps. 118. Paris 1549, col. 1548). .Itaque Íeminn víl-um,
quem serpens tentare non ausus est, cibo oris et vi amoris inflexum,

molli quadam et coneilistríeula . . . sedulitatis
affectione

tradux

it.“ „Dat signumDominus,ut vigílemus

in eastrís et aedifícemus tun-ím, Je qua hostem sempiternae vitae et
prospicere et prOpellere valenmus. Rapit militem Christi tuba eaeles
tis od praelium, et retínet meter. Non plane talís, qualis Medicine.
orum fuit, nec saltem similřs Lacedaemoniis matribus . . .“
(S. August. ul Laetum, col. 869 s. 1. c.)
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že mu byla úplně ]Lostejna,

ano, když sama se mu

nabízela, že lekce jí odmítl. A LJyž ; počínala pučetí,
snad ji příbuzní :ašlapalí clo země, že se nevzmol'nla.*
—.':

*

Kněz je povinen se svým stítlcem žítí, t. j. o život
svůj a o to, co má nejlepšího, se s ním Jčliti . Netřeba,
aby při tom zapomínal na staré rodiče, na chudě pří
Luzné, ale (l:-až“ mu musí Býti spása (luší. Běda, kdyby
se Lněz podobal otci rodiny, který herečLím kupuje (Ira
llocenné naramky, any vlastní dítky jeho umírají labelem
n :inlou

. . .

A stávají se i takové případy, &svědomí se divnými
sofismaty ututlí a umlčí . . .“:
* Cír. s. Blailíí (Monnst. coustit. c. 21. Antverp. 1616. p. 380.)
„Similiterque (činí), ut eum eorum (příbuzných) inimicis pax-Štel-in
micitias geramus (et quod gravius est, qui iuaai sumus, ut inimieum
ncminem habeamus) et amieis contra Íaveamus indignis, spirituali con
iunetione. Praeterea, ut Je iniquis ac per inox-um Íraudes quaesitís
Inet-is gaudramus, pravasque Jenique omnes Je rebus vitae l'míus
nfÍectiones . .. Jemum in animum nobis reďueitf'

" Negi-one (Tract. XVI. De affectu propinquorum moderamlo)
nuclepsal jednu hlavu: „Effíeit
(nezřízená láska ku příbuzným)

religiosum

avarum et fun-em." Jen religiosum? A koho častěji?

— Tamtéžcitát Palladiův: Haec quoque est una species
Íraudís chabou, quí prat-textu amor-is in cnsnatos efficít,

ut nascatur avaritía.
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Mám (na orientovaní a výstraku mladýcb kněží) uvésti
i některé příklady ?
Kněz měl na faře čtyři dospělé „slečny“ sestry. Stal
se při tom z něho bibulus; to asi pro ten příbuzenský
„ríju, který mu připravily. A nebyl to kněz kloupy' . . .
Kněží vedla hospodářství provdaná sestra s mužem,
matka kolika maličkýcll, křičícícb, dovídějícíclí a. t. d.
dětí . . . Kde jsou tu kánony církevní? Což není fara
domem kanonicky'm?
Kněz, jinak hodný, zpříma a naprosto odřekl bis
kupoví, že l-no nepřijme do domu, příjde-lí vísitovat.
Matka hospodyně tomu tak chtěla . . . Ta matka ; jinak
ještě vlídla na osadě . . .
Kněz, jenž samojedíný působíl na osadě, po celý rok
nekazal, nezpovídal, velmí nepravidelně (někdy za ně
kolik neděl) mší sv. sloužíval, zdráhal se jíti do pense —
níkolív cbudé -—jen aby příbuzným neušel větší příjem.
A osada zatím klesala l'tloub a kloub . . .

Jiné křiklavějčí případy pomíjím mlčením.
Vůbec nejednou činí osady a kostely, kde příbuzní
kněze llospodaří, zvlíštní, ale nikterak radostny' dojem . . .
V kostele několik „kadříčků,“ jen tak na oko rozvě
ženýcb, aby se zakryla nejborží bída, někdy i nečistota . . .
Patrně každý krejcar vandroval na „clxudé“ příbuzné.
Vůbec všecko —- i ta ducbovní sprava -— tak oficielní,
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tak na nejmenší míru oLmezeno, Jo nejkrajnějěílao vypo
čítíno, až člověka mrazí v té naprosté chudobě, v tom
dokonalém nedostatku všeho vyššího vzletu, vří dolno
volně obětí . . . Příbuzní podporovaní a — zatím cllunlým
zůstalo všecko v osadě, od toho Pána ve svatostaínlxu až

po tluče krví clraltocennou vykoupení: -- -
Nejsou vzícnými ani případy, že sestra, matka Byla
Lnězí v domácnosti pravým požehnáním. Kde skutečně
taL je, tam volno uzavírati o mnohém Lys tro zra Lu ,

samostatností, energií, nepocltlajností, Jů
sleďnosti, o vyšší vůli Lněze, ale i o mnohé
víře, mnollé spanilomyslně šlechetností, obě—
tavostí se strany osoby příbuzné.
*

Žijeme v době, která hráč se nazývá (lem cln-a tick o u.
Cín-Lvi ta chvilu vpravdě, nejen dle jména, a 0:1 počítku

jejího trvíní přísluší.Nejlepří její synové vyělí
lidu nebo tkvělí v lidu, žili prostým životem
lidu za 4101)minulých. a i v dolních našiel).
* Z (101)starších tu připomínám kánon IV. synody Karthasinskč
(c. 7. D. XLII.): EpiacOpus vílefn supelleetilem et mensam ac víc
mm pauperem habent, et (lísnítatís suae auctorítatem fide et vitae

meritšs quaerat. Pro klenu ni!“ stnnovíla tuti! slavná v “vněm
včlsu synoda (c. 8. D. ad.): Clerícus professionem suam et lubítu
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Solnohradsllý Lníže ariLisLup Eder, purpurem ozdo
bený primas německý, jezdíval ve svém Biskupském městě
na držku ; : drahy dostavníLem, nesa si sám v uzlíčLu,
čello potřeboval na cestu. Biskup svatohípolytský Bin
der (jehož učeností o Lískupslxýclt Lonfenencíclx jiný Lís
Lup tak velice si vážil, že se vyslovil, že na kolenou LY
mu nohy zlíLal) nedal si Při snídaní posluLovat, ale
sám si nesl svůj žílelx kávy : Lucllyně ke stolu. Stařičký
lunet Biskup Aíclmner ještě před málo lety Chodíval přes
hory, déle než tři hodiny, pěšky, provázen jedině svým
kaplanem vísítovat své zastrčené osady. Mohučslsý Biskup

Ketteler, jehož vliv sahal daleko za hranice Německa,
žije v kraji vinném, „kde Laždý nádenílx při olrědě má
víno,“ pil u stola vodu; a ze staré šlechty pocházeje.
neměl celý život vlastního povozuf'l SvatohavelsLÝ
et inces—su
probet : et ideu nec vestibus "cc cnlccanwntis decorcm quacrat.

* Srovnej zde apoštolská slova téhož biskupu při nastoupení úřadu:
„lela sou bereit sein mein Leben fůr die Herde Clu-ist; dalnin zu
sehen, .180 se“'i85 .“Cl'l alles, was milujete" Wort 313 dílů Leben Lat.
Ich Lekenne, dass Šel: von jetzt nn mit allem, was ;Cll Liu und
babe, nicht mir, sondern Euch angellčre. [Cll Lekenne, dass Šel! ver
pfliclltet l);n, jeden Ubernuss. jedes Wolleben in meřner Einrichtung
zu vermeiden und alles, was ich aus dem Einkommen der biscllčf
lichen Stelle erůbrise, zu milden Zwecken zu verwenden. Ich lve

kcnnc, dass ich verpflichtet bin, meine Zeit und alle Krifte meines
Leibes und meiner Seele dem Díenste Cottes und Eurer Seelen zu
wšdmen. Ich habe Gott und seiner Kirche selobt, diese Pfliclnt zu
erfůllcn. . .“ (PÍGIÍ, '. c. [. Bd. p. 220. s.)
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biskup Egger ve Švýcarsku každou neclělí kízal časně
: rána půl kocliny dělníkům okolo něho shromážděním.
KJesí jinde vísitoval Biskup v o'a'umělččerně kleríce,
pouze s modrými knoflíky. Ale u stolu seděl jako otec
mezi „svýmí“ kněžími, a slova opravdu Bratrská, která
na konci k horlivým domácím duchovním promluvil,
způsobila, že i laikům slzy jak hrách Bohatě kanuly po
mužnýck vousatýcl'l tvářích.
Hle, clemokratíčnost na místech nejvyšších. Potěšme
se jí. Zamysleme se nad ní. Snad nás život, úřed Blíže
postavil lidu našemu. Byly doby. kdy prolomítí formu
značilo feloníi. Dnes takový skutek podniknoutí zna
mení nejen nalézti snad jádro působení, ale ; strknoutí
za sebou mysli a srdce nejlepších . . .

Známý kněz-humorista Šel). Brunner vtipkoval ra'cl
o jistém clruku kněžské nemocí, kterou svým způsobem
nazýval „mitríacis inflammatoríau. Mýlíl Ly se, kdo LY
myslil, že tou nemocí má se rozumčti pouze nezřízené
kažení po „míti-el.. Jsou kněží, kteří tak vysoko cílití ae
neosmělili nikdy, a přece tou nemocí trpí, anna celý ší
vot jí trpěli, tou nemocí život si zkazili. Některé její
následky, na výstralnu mnohým, tu uvedu. Ta nemoc
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staví se jaLo zeď mezi přičinění lidské a mezi požeh
nání LožsLč, na němž konečně přece jen všecko závisí;

staví se jako hradba mezi nás a svatou naší po
v i n n o s t. Který kněz tou Lletou nemocí je schícen,
spatřuje povinnost svou jediné pod úhlem svého pro
spěchu osobního. Virlí : povinností jen tolik, Lolílr se
srovnává s jeho výpočty a Lýženou ctí ; odměnou. Pa

tření ovšem až pří ič jeJn ostranné

. ..

Ta choroba půsoLí, že ; tý povinnosti. které uznatí
se jí uríčílo, Lnčz považuje za podnoží, za stupně svčl'lo
postupování.

Ta nemoc dovede se vetříti mezi kněze předsta

veného a jeho spoluclělnílrý. Zatím, co takoví
představení nezřízeně se oclclívají choutce nazývatí, cho
vatí se po „mílostpansLu'., ztrácí se „Jole“ poslední

žpetLaBratrské lísky, opravdovéúcty, spokoje
ností, nastupujepaL řevniVOst, neupřímnost,

patolízalství, farizejství . . .
Tato nemoc konečně olíloclíva', La nemožným činí

přiknězi opravdověvnitřní Štěstí, výžčínazírání

na stav, snažení ideilnější.

Život svůjměřípo

ch tčcll chorobně žíclanýcl-ltitulů a význameníní. Kně

zemLyljenz jejich milostí, zmilostititulu,Larvy.. .*
* Známo, že za času sv. Be r narcis ta nemoc zvlatč se byla za
žrsln clo organísmu církve Kristovy. Odtud ta ostrost velikého světce,
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Běda Jiecésí. kde ta nemoc vzmolnln se 1: části Lleru
značnějří (i n t e n s i v n ě nebo e : te n s i v n ě značnčjsí).

Jsme tě nemocí u nás prostí? Anebo se stala u nás
do jisté míry enclemní? Studium kněžských Lstalogůf
studium naseho vzájemného obcování, a nejen stuJíum.
Při r o v n íván í s jinými Jíecěscmi ním tu může vzácně
posloužítí. Opravdu, ta včc stojí za studium a za 
odstranění.

Jest JemoLrstísmus n e z (1r a v ý. (Jeho známky ?
1. bezomeďní, žítlným přikázáním. ani 1)o ž ; L ý m

neohraničenš kritika „nahoru“.». Demorslí
sovíní,

v nejširším toho slova smyslu, „JolůÚ. Sami

.s-kterou (na př. (le consíd.

]. Ill.

n. S.) o té neřesti mluví. Leč

následky její, jak je líčí, Budou míti za všech dol: svoji platnost:
Nam dum et in ipsa (ecclesia adm) quisque quae nostra sunt quae
rimus, fit ut invicem inviclentes, Šnvicem provocmtes exerceamur ad
alia, animemur ad Šniurias, armemur ac! lŠtes, cavillemus etl (10105,
Íersmur sd Jettactiones, prorumpamus od maledicta, opprímmur ::

Íortilms, opprimemus infirmiores. . . O ambitio. anentium

crax!

quomodo omnes torquens omnibus places? Nil acerbius cruciat, nŠl
molestius inquietat: nil temer: nputl miseros mor-tales celebritu neso
tiis eius (i. e. ambitionís) . ..
' Přede mnm.: leží dva kněžské katalogy Jiecése štyrsLo-lsruleckě
: roku 1919 . srcidliecése olomoucké : roku 1987. V katalogu diecése
ityrsko-lueďecké (sek-uke) nalézáni (i s řeholníky) 108 doktorů
theologie : universit rakouských, 6 Joktorů theologie .Hmskýcla',
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dělníci rozumnčjří to uznávají a koracejí se od něho.)
Ktlýhy

ten se měl zahnízďítí v řadách hlen-u, tčžhí

hy : toho vzešla pohroma.
Jest vřah ; Jemohratísmus zclra vý, a ten hy nás oprav
tlu mohl spasítí. Jah mu rozumčti? Jah ho prováděti?

Postavme se mezi Intl. Dnes 11:10s lidem
jtle (netřehaproto, ahy hýl Jemngogem),trn vítězíf
V jistých hruzích nás chtějí příjímatí jaho Prvořaclné

lohaje.

V jiných snad jaho vlivuplnépolitické

asítštorý.
titele.

Ještě v jiných snacljaho výtečné hos

Ale lícl, 1141
ve velihých masích je ještě ochoten

35 Johtorů filosofie, 4—
(Hmshé) doktory práva církevního a 3 doktory
práva světského. Téměř všechna místa profesorů náh. na gymnasiích
:: podobných ústavech jsou ohsazena doktory theologie. Papežské
vyznamenání má v Jiecčsi jeden člen metrop. kapituly a dva profesoři
theologie, celkem tedy tři kněží. V katalogu arcidiecése olomoucké se
ovšem čírou nahodou pro ten rok mimo nejdůst. episkoplt doktoří
vůhec nevedou. Nedá se tudíž zjistiti jich počet. Papešshých vyzna
menání jsem na ten roh napočítal osmačtyřicet. Kněží (i s Feholními)
hylo v těch letech v diecčsi !tyrsho-hradeché 1.076, v arcidiecčsi
olomoucké 1.462.
* Ta pravda ; .se-nými nehatolfhy hyla poznána a vyslovena.

Slovutný, ušlechtilý, protestantský kulturní historik Ríehl

píše

(Land und Leute, 8. Aufl. Stuttgart 1883. pas. 354.): „Die Kírche
wird schwach, sohalď sie sich (lem Volhslehea entfremclet, clennu
waren Jie glinzenďsten Perioden čer theologischen Gelehrsamheit
nicht selten Perioďen (ler Ohnmacht (ler Kirche. Sie wird starh und
verjůnst sich, sohnlcl sie wieder in unmittelhare Berůhrung mit clem
Volh n. seínen prahtíschen Bedůrfnissen tríttf'
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přijatia uvítati nás jako l;nčze. ó, jal: jinal: mohlo ním

nýti, lulylaycllomveškeren svůj duševní i hmotný
mapítíl nezištně byli vrhli mezi lid, Lclylryclxomse vším,
:o jsme a co dovedeme, lmneclocl počítlzu lu němu se Byli
postavili . . .

Nekleďejme malicherných titulů (třelbas sel>evzneše

nějizněly),a (lržme se ceny osobní. Nchtějme
l)ýtí lit-tísně ) m e n o v a n i, nýbrž lušsně ž í t i. Neza
lnlšclejme úcty své v lidu na jiném, leč na uznaní věrně

lnonančpovinností.
Neposkvrňujme se vščnčmí, zclloulostívělostí, naclu
tostí, změllčilostíjistých privilegovaných tříd, ale žíjme
jal: ž ii e licí : pracovitě, prostě, opravdově, upřímně,
s malem spokojeně, s nejnižším svorně . . .

Hle, toť (lemolxratismus zdravý; požehnaný jello
příclxocl ll níml
Dnes lícisotva za sel>oustrlxneme tituly a leslnem, ovšem

pal!apořtolslným životem, sestoupcním v licí..
* Své :lol:! mnohem ranči; tu pravdu pověděl sv. Bernal-cl
(Tr. Je moribus et omcio episcopor., Venet. 1750. fol. I. Tom. II.
col. 469, cap. II. n. 4.:) Honoriflcalaitis (plat. maiest.) autem (minis
terium episcopnle) non cultu vestium, non equorum futu, non nmplis
aeďilíciis, sed ornatis moribus, studiis (snahami) spiritualíbus, operibus
bonis. Quan: multi Antea-l Cernitur in nonnullis saccrtlotibus vestium
cultus plurimus, virtutum aut nullus aut exiguus. Quílms ego si re

memOreminnd apostolicum(I. Tim. :, g.) Non in veste pretíosa,
vereor en indignentur . . .

331

Čím to. že právě knězi tak velmi se výklíclš ve zlé,
když nezřízeněse skíní po majetku a Bohatství? Snake
po statcíck, která u člověka světského se vyklíclí za
ctnost, přičítá se knězi zrovna za špatnost. Předsuďky,
závist, neznalost věci, řekne se. Ano i ty. Ale příčina

nejvlastnějšítkví asi v postavení

kněze u víře a

k víře. Kněz, Lažící nezřízeněpo statcíck časných, jeví
se lidu instinktivně jako kněz kupčící s věrou, tedy s tím,
co každému je nejbližší, nejsvětější. Kde jí se modlím,
kde jí s Bokem oLcuji, kde jí plíču, vybírá clruký po
platek ničemné LraLivosti, hromadí mamon . . . Jiný
člověk sbírající statky jest liJu nanejvýš prostý mamoníř,
kněz mamonšř stupňuje se v očícl: jeho (nepravím, že
tomu tak je, ale že lid tak maně cítí) na kancllíře se

svatým vlastním (t. j. lidu)majetkem.
Kněz opravdový, který tu věc rozváží, raclěji se zcle
(lopustí CLYLYper Jefectum (i. c. na svém řatě, na svýck
potřeLíck, po případě na svém žalquu) než per exces
sum (i. c. na ideálech a maním cítění lidu).

Že časné zaopatření kněze patřilo za všech (101)k nej
palčivějřímotazkím, dosvědčuje již nepopíratelně faktum,

3:2

že celá círlxev poJ ranami té otázky nejednou až (10 zá
kladů hyla vzru's'ena, ano otřesena.

U nás ohtíže té otázhy zvláštními, našimi

poměry

se ještě přiostřily.

áě lid (hlavně v Království) je celhem chudý. A lule
lid je chuclý, i hněz hy zásaclněměl hýti chudým. Sociální
prapasti vedou snadno hu propastem (luževním. A hněz
náleží h lidu . . .

V litlu našem (opět mi tu tane na mysli hlavně Krá
lovství) je snad právě pro jisté poměry sociální, minulé

i Přítomné,jakýsi rys materialistichý.

(Tu větu

pronesl vynikající slovanský politik a zároveň přítel lillu

českého.) Rys něiuly nezdravé

materialistichý.(Po

zOrujte ten náš lid v jeho podnicích, v poměru souseda
h souseJu, sledujte charaktery naše, jal: je líčí Johří
spisovatelé lidoví ata.) Dlužno i Lnězitoho clháti.Dháti

na veneh a (lháti clo vnitř. Jah Jo vnitř? Nežáďejte
odpověďi - sleJujte náš veřejný život hněžshý . . .
Na! to ještě ty protivy v našem vlastním táhoře. Na
jeclné straně místy hotová hícla, na druhé, třeha v říd
kých případech, hlahohyt řekněme „středověhý“ . . .
Otázha časného za0patření kněžského u nás dvojím
směrem stala se palčivou; na veneh vůči věřícím, ale

ještěvíce dovnitř, vůči nám samým.
Tato otázka (a otázka autority) hrozí nám vnésti
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anarcLíí clo vlastních řad našich. Nechťproto
nikdo mne neLamenuje, jestliže na cl'xaosté otazky něLo
liLa prskavlmmí posvítím.

Otázky

štoly se tu zůmyslnějen jménemJotýluím.

Co se pro tu otšzlxu natrpělí i kněží Lezúkonní!
Co se tu natrpělí Lněží opravclu nezištní též za l'lří

clly svých spolubratří,

raněných v té věcí něluly až

slepotou . . . Polítovaní zasluhuje kněz, který se soci
alisty a pod. se zrovna rvští musí o Lažclý i spravedlivý
a L životu nutný luejcar svých příjmů ze štoly. Ale
vpravdě nešťastný onen kněz, kterému tučné příjmy mi
lejší jsou než Jůvěra osadníků, než JoLrě jméno, ano
než _- čisté svědomí.

Obrázek jeclen za mnohé.
(První část.) Byl farář. Působil na své osaclě velmi
blahodárně a požíval plné clůvěry i Lísky svých osadníků.
Měl i svůj chléb, dostatečný, Jolarý chléb, a co více,
Lyl úplně šťastným i spokojeným. Tu se uprízďnila Lclesí
daleko ocl jeho působiště, v kraji jiném fara, která zclín
livě nesla o nějakou stovLu více. Zažíclal o ní a obdržel ji.
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I jali se osadníci jeho se slzami v očích ho prositi, ahý
jich neapouětěl. Smuteh na osadě pro jeho nastávající
odchod hýl všeohecný, upřímný, hluhohý. Pláč při lou
čení honečném velihý i hlasitý. Díthý včšelý se na hola
povozu, který jim milého pastýře odvážel . . .

(Druhá část.) Nové místo zklamalo hnčze. Nový lid
hýl h němu chladný. Pro větší výlohy nezhýlo ani z vět
ších příjmů fat-ý více než na místě předešlém. Zželelo se
mu hývalého půsohiřtě. A poněvaclž nehýlo ještě ohsa
zeno, zažádal znovu o ně, a vzhledem na výtečné půso
hení clřívější —- ohclržel je. Zatím na téže osaclě „pra
covala administrátor tah Joveclně, že lid peticemi o jeho

definitivní ustanovení žádal. Když pah došla zvěst o ná
vratu hývalého duchovního pastýře, nechtěl lid počtvaný
o něm ani slyšeti. „Opustil nás, odvrhl nás pro mrzhý
peníz . . . Nechceme ho . . . Máme jiného.“ Hrozili,
že násilím se oprou, hdýhý dřívější farář se chtěl vrátiti.
A vrátil se přece s ohresním hejtmanem v hočáře a s —
četníhem na hozlíhu. Do hostela dostavil se při příchodu
jediný starosta, jahsi že musel.

Podávám ten ohrázeh věrně, jah mně hýl vypravován.
Glossy ]: jednotlivým jeho figurhám nechť si učiní hažclý
sám. Jen ať při tom neopomene všimnouti si též onoho

administrátora.
.

.

ristichým.

Patří prý i on hu zjevůmcharahte
.

.

*
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OLyvatalům jistého města na Moravě se smějí, že
majíce úmysl vstoupiti Jo Llíštera, napřed se vyptávají,

kolik v kterém klášteře Ly'ví na olaětl jínlel!
Pěkné Llíšterní povolání!

Ale po čemLýví obyčejně poptavka, uchi
zí-li se nělxclo o faru? Snad po tom, jak se tam Já
pro Boha pracovati? Zdali síly duševní i tělesně ucha
zečovy tomu působišti jsou přiměřeny? Zdali se tam
ukazuje naděje Bohatě duševní žně? . . . A přece může
míti případně nastoupení fary nasledky pro nás i naše
poclřízenčmnohem Jalekosšklejší než i samo vstoupení
(lo kláštera.
A proč něluly i fara, La i sám kostel podobají se po
lovičním zříceninšm? Poněvadž přeJcLůclce nebo přeci
cln'ulcovétu hospodařili s myšlenkou: „Zůstanu zde Le:
toho jen na lnx-ítko.Nač Jělati výlohy? Ať si to spraví
nástupce.“ Jen že, želLoLu, ta zpustla materielní fara
přečastoLývš obrazem zpustlé fary (luck o vn í. Mamon!

Jest země,kde patronátní

poměry jsou tall kři

klavé jako u nás?

Olnazo viní far, tot' vlastněnejpalčivější,ano Lle
rus clo jisté míry Jemoralisující stránka té otázky.
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Než, Buďme upřímnii Nemáme si v té příčině sami
nic vyčítati? U nás prý někteří kněží líbali patronluím
ruce . . . A smutně známá figurka historického „(lvor
nílio Laplanauř' v našiel: řadách se nilniy neobjevila ? . . .
Nedávno dožili jsme se, že knihkupci celé říše se se
stoupili & zakázali všem obchodníkům jejich povolání,
aby kupujícím knihy nedávali procenta. Na přestupnílly
uvaleny těžké tresty, po případě až do několikati tisíců
zlatých. A provedli svou vůli -— —
* Tamou mi tu na mysli slova sv. Agobucla, biskupa lyonského:
Increbuit consuetucloimpia, ut paene nullus inveniatur anhelans et quan
tulumcumque proficiens ad Lonores et sloriam temporalem, qui non (lo

mesticumhabent sacerďotem,non cui obediat, sed &quo incessan
ter exigat licentiam (dispense. . . in foro internoet externo)simul
atque illicitam obedientiam, non solumin divinis oňiciis, verum
etiam in humanis; itn ut plerique inveniantur (kněžíi), qui aut ad men
sas ministrent, aut saccata vina misceant, aut canes Jucant, aut cnballos
(koně), quibus feminae (i) seďent, regent, aut agellos provideant (jsou
správci polí). Et qui tales, Je quibus Laec clicimus, Bono: sacerdotes in

domibussuis nabere non possunt (nam quis esset bonus elericus,

qui cum talibus Lominibus debonestari nomen et vitam suam
ferret?), non curant omnino, quales clerici illi sint, quanta ignorantia
caeci, quantis criminibus involuti; tantum ut katkaant presbyteros pro
prios . . . Quad autem non Labeant eos propter religionis honorem, appa
ret ex hoc, quod non Labennt eos in honore. Uncle et contumeliose
eos nominantes, quanclo volunt illos ordinari presbyteros, rogant nos
(biskupy) aut iulaent: Heino unum clericionem (nmďáka), quem mihi
nutrivi Je servis meis propriis . . . Volo, ut ordines eum mihi presby
terum. (Misne, Petr. lat., tom. 104, col. 138 :. De privil. et iure sa
cerďotii) Cír. Lie etiam s. Petri Dam. opusc. 22. ctra clericos auli
cos. (Mignc, Patr. lat. t. 145, col. 463 ss.)
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Konšme tu nel) tam rok co rok"kněžské sckůze, sjezdy,
konference. Rokujeme ústně i v novinách o tom, jak

jiní mají upraviti otázku patronátní. Což jeětě nikomu

z násnepřipacllo
vlastní silou položiti anarckii
v té věci meze, nečekati na milostivou pomoc

odjinud, odkud nám tak ero ani nepřijde?
Což Ly se nemohlo kněžstvo po vikariíteck skro

mížtlěnéa v dalšímsloučeníkněžstvo

celé (liecésc,

celé země mezi selaou mravně zavázati, že ni
kclo o uprázdněné místo na patronítě svět
ském uckšzeti se neLuJe, po případě místa ta

kovéko nepřijme, leč podle jistýck pravidel,
za jistýck podmínek, okleclů . . .? Ncmoklo Ly
sesnad svobodnou vůlí a důvěrou kleru vykuclovíní toko
ustanovení oclcvzclati Liskupům, ovšem stále jen pokucl
klerus s tím Lucle souklasiti?
Jedná se tu ovšem o věc velmi ckoulostivou, jedno
tlivce hluboko se dotýkající. Ale nemokli lvyprávě proto
jednotliví kněží Lýti mnokem klidnějšími, vědouce, že

o svatémjejich právurozhodne se podle pravidel
ujeďnanýck jimi samými (snadjejichBiskupem,
jemuž Jůvěřují), než když sestupujíce v arenu nerovného
zápasu,odevzdají se konečně liLovůli všelijakéko svět

skéko člověka, jeko manželky, nebodokoncelo
kaje . . .?
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Lze se Jivití, když světští lidé s nimi tall zacházejí,
Lclyž my sami na sebe (10rullou jím klademe potupný Bič?
*

;

*

Kclo nezní pohádky o člověku chudém a šťastném,
který klidně spal, radostně pracoval, spokojeně žil, (10

Luďnezluolsatnul?
Nemohu si pomoci, a není to závist ani zlí vůle
(spíše soustrast), ale mně častěji ta poháru“ vstupuje na
mysl. Někdy o Lnězí, někdy o . . .

A přece m o 111 i m ěl by ten mamon právě za (101)

nynějších prolnízati nám ohromné služby ve prospěch
víry a lidstva.

Mluví se o otázcekatolické university.
O otézceupraveníštoly. Založení fondu na její
o (l s t r a n ě n í.

O otázce pojištění Lleru pro čas n e m o c í, s t i ř í,
Lídy . . .

O otázcesorganisovéní,povznesení katolické
110tisku.
5a9

O otázce paralysování vlivu LeznáLožensLýcL škol

31:olami katolickými.
Ootázceracionelněj's'ílio, časovějěílxo, klub
ěílio vzdělání

alespoň některých zápasníků na poli

časových otázek, veřejných snali.

Mluví se o tom. Koná se málo nebo nic. Není
peněz . . .

*

*

Není peněz?
Přeci několika lety jednalo se živěji o českou katoli
ckou universitu na Moravě. A telnly (jestli mne paměť
neLlame) moravský „nižěí“ Liet-us takořlm přes noc
upsal 20.000 zl., nevím již, jednou-li pro vždy, nebo
jako roční příspěvek.
To Lylo pod impulsem velké i(ieei Tedy jinde je

AWL,_ _.

Nemáme jednotné velké myšlenky!
Nemáme nezištně čistě lásky?
Nemáme jednotně velké síly!
Máme každý své malicherně ohledy, návyky, po

lloalnůstlty,osůLLy—-jejich

okem se díváme, je

jich srdcem milujeme,s jejich Jovolením jen se
osmělujeme něco poclnilmouti - LACLycliom se měli
Jívati jediným o ]: e m K r i s t o v ý m, milovati jediným
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srtlcem Spasitelovým, abychomJeko statllývtlu
šícla zachránili.

_

Ve stolcícll úspory nad potí-elm, příLuzným odkazy,
nám pohodlný život . . . A venlxu Lurácí čas a rve nám
rdčně tisíce a tisíce (lu's'ílnx-víKristovou vykoupenýcli.

A my jsme kněží, zástupci Kristovi na zemil
Jen se tím úzkostlivěji zavinujme (lo teplého pláště a
neJívejme se ani ven a Jávejme se cloma libovolně potl

lxuřovati;to jest pohodlnější

. . . Ale ne lnx-ás

n ěj ř í . . .

A což, jestliže nás povinnost Postavila na mís t o v e
řej n 6? Jestliže právě na nás žácláBůh, abychom s t á li

v olmni, Lýli majákem tonoucímu,vrhali
zpěněnýcL vln pro spásujiných? . . .

se (10

Nemůžete Bollu sloužiti i mamoně.*

Což jest „nižší“ lilerus celá cliecésc? Což jest jeclna
cliecésecelá země? Což jest jedna zeměcelý národ?
Dvacet řelxo solaě plynoucích, nesjeclnocenýcll, mají
význam jecliné lokální, pro rolníka, malého mlynáře.

Dolu-omaclý tekoucí nesou lxoráLý, stávají se
zlatými stezlxami kultury, Bohatství, vlivu . . .
*

.

*

. Mat. 6, 24.
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Ona paroLola o Lřívnáclx.*
Pro Loko svěřilPán ony talenty svům slukům? cha

ne pro Sebe?
Co se stalo tomu, který svou llřivnu zakopal? A. co
se stane s tím, jenž jí užil pro sebe?

Neužitečnéko služebníka uvrzte (lo temaosti
zevnitř-ní: tamť Lucie pláč a skřípění zukůft

Kcle veliký

kapitál

(ať ve smysluslavnémnebo

přeneseném) na jednom místě je shromážděn, nad to pal:

kapitál veřejný, tamjen velké, nezištně, včem
patrně i prospěšné jeho vykořistěníochrání zívistí,
pomluv, nepřízně, nesvornosti.
Slunce vláJne vůči naší zemi ohromným Lapifálem,
a nemá nepřátel, má jen milovníky. Ronávať věe m ,

Lez ohledu na sebe.
Kdyky se dnes mělo někomu poJařiti slunce strlnoutí
ve služku svého zvláštního zájmu (jak se na př. stalo
s vodopádem Níagarským), ještě dnes Ly z tolao poutalo
všeobecné vzbouření.

* Mat. 25, 14—30.

.. Liat. 25, 30.
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Kdo postaven za slunce

svého okolí, svčllo lidu,

ronšvej, ale rozďívej jako slunce, nezištně... Čím
větřímoc, tím větší na ní skvrnou zíštný egoismus,
mamonšřství soukromých zíj mů...
Biskup Strossmayerl J est sluncem svéllo nírocla, a
sluncem nezištným. I jeho zarytí nepřátelé musí mlčetí,
suoniti hlavu přecltakovým naložením s talenty svě
v
l '
renyml.

Bucleme odpovídatí jednou jen za to, co jsme zlého
spíclmli? Neko též za to, co dobrého jsme učiniti mě

lianeučinili?

* Cfr. s. Bernal-dí opusc. Je moribus et off. episc. 1.c. n. 11 (col.
470: Fidelís pontifex, qui bona quaelibet per manus suas transeuntia,
sive divina Beneficia ad Lomines, sive Lominum vota ad Deum, colum
Bino intuens oculo, nihil siki retentat ex omnibus. Nec papuli requírit
datum, sed lucrum, nec Dei sloriam usurpat siki. Acceptum talentum
non ligat in sudu-io, sed partitur nummularíis, a quíbus et usuras acci
pit, non siki sed Domino . . . Imitatur profecto illum, qui non halu.-„bat,
abl reclinet caput; factus in praesentiarum tamquam vas perclítum . . .

Hoc tanto puritatis intimae Bono gloríari non potest veraciter, nisi qui
extrinsecas gloríolas perfecte respuerít . . .

“ Cfr. Bernardi

De consideratione,l. IU. n. 13. 1. c. Parvi Ješ

ectique animi est, Je sulxlítis non profectum quaerere subditorum, seč
quaestum proprium. In summo (mluví papeži) praesertim omníum nihil
turpius . . .
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Jaké 1)ch zonovíJání naše vzhledem lt časněmuma
monu? Hřeěili jsme užívajíce Lo 's'patněnebo neužíva

jíce Lo Joli-e?

*

*

*

Žádný nemůže (lvěma pánům sloužiti: ne
130zajisté jednoho nenáviděti Lucie, a druhé
110milovati; aneLjeJnoLo strpíaJrullým po
lit-(Inc. Nemůžete Bohu sloužiti a mamoněf
I
pravím vám: čiňte sobě přátelý z ma
moný nepravosti; aby lulýž Lyste zemřelí,
přijali vás do stanů věčnýc11f"

Na starém příkramském hřbitově je Lrol) kněze, lite
rý jeětě clnes žije v požehnané památce staršího obýva
telstva. Na náhrobku zlatými literami vyryto clvojverěí:
Byl jsem jednou pastýř vá's',
rcete za mne Otčenáš.

Rád jsem kdysi na tomto místě stával, Jumaje s po
Lnutím o štěstí lměze, který Jovecll Lýti svojim oprav
Ju pastýř-em — otcem.
. Mat. 6, 24.
“ Luk. 16, 9.
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Kdo to štěstí zakusítí chceš v životě svém, varuj se
trojího Laďa v trávě:
nezřízcné lásky příbuzenské,
malíclxcrnéLouky po poctích,
olmvnéllo shánění mamonu.

MLADÉ VÍNO
V první periodě hněžshého půsohení má v's'eclrovel
Lý význam, rozhodující vliv, i -—-čas. V té Johě

: mladého vína hvasí se víno staré,
: veselého (10qu hříhátha dorůstá ušlech
t ilý Lůň ,

: hněžshého mládí dospívá se v plná léta
m u ž s há .

„

V ten první čas (zpravidla clo třiceti let) rozhodne
se definitivně o mlaclém hnězi, jakým směrem hucle se

hráti Jalěí jeho život: huJe-li : něho hněz horlivý, Joh
rý, či neclhalý, špatný, zasaJí-li hlouhěji pluh půsohení
svého, či spohojí-li se prací ledahýlou, povrchní . . .

Kďož hy neznal rozclílu mezi mladým vín e m (mes

tem) a vínem starým, výhvaěeným?
Mest je šťáva vylisovaná ze sladkých, na žhavém
slunci dozrálých, pilnou tuhou vinařovou chráněných a
pěstěných hroznů.
Jaho hrozný, : nichž hyl vylisován, tah i mest je

pln sladkostí, a to jeprvní i nejcharahteristič
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tější jeho známka. Pravý mestje vždycky sladký,
a podle množství cukru, jež v sohě chovní,(li se

napřed určití výtečnost vína, které z něhomí
Býti.
Mimo cukr ohsahuje mladé nevykvašené víno ještě

mnohé jiné látky: kyseliny,

zeminy, čistky huněk,

z nichž se sklíJala zrnka hroznů a j., které činí, že har
va mestu i jeho vzezření, ano i sama chuť jsou jaksi

neurčity,

neuatšleny,

že majícosineurovnaného,

nerovného, tu přespříliš sladkého a zas jaksi ostrého . . .

Taneustálenost, neurčitost, neharmoničnost,
kterou vžcly při mestu pozorovati, jest druhi

charakteristická vlastnost.
Známka

jeho

třetí mestu plyne již z řečeného a záleží

v tom, že mest, hy—ť
hyl sehe ušlechtilejší, n eu sp o kojí

trvale znalce, nemí ještě úplné pravé ceny.
J est třeha, ahy se napřed vykvasil vínem. —

pak teprve hucle

I víno má v sohě sladkost, ohsahuje
v dávce již menší,

cukr, ale

sotva poloviční, za to však sou

měrnější. Právě tato jaksi zmenšení, umírnění
míra sladkosti, toťhnedprvní znímka vína na
rozdíl mestu.

.

Ale víno má ještě cosi, čeho nemí mest. Víno mí

v sohě oheň, má v sohě skrytý žír. Částka cukru
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mestu proměnila se v alkohol. A lile, tato moc olinč,

tato (lávkahořlaviny, je přivíněnejvíce charak
teristická

. Při mestu cukr, při vínč alkohol, ona

vroucí, plamenná látka . . .
Dále. Kvašením vyloučily se z mestu oný cizorodé

nejasné součástky — víno je průzračné

, má určitou

čistou Barvu, určitou cliut' — je svoje, a třeba
jen vzíti 110 do úst, linccl víte, co o něm souditi . . .

Vyloučením cizích živlů nabylo víno i jakéhosi u

šlechtilého

klidu, při vší vroucnosti. Pro všecky

ty vlastnosti se víno více cení než mest -— teprve víno
jest, čeho chtěl vinař úmornou prací JoLýti, co draze
prodává . . .

Mladé víno, mest -—lxnčzv prvních letech

svého působení.
Staré víno -— Lnčz clospčvší i: zralosti
ctnosti a zkušenosti.

Mladý

linčz.

Ještě přecichvíli žil v semináři,

v žáru mimořádných milostí, neúnavné péče představe
ných. Právě vyšel z lisu svěcení . . .
Pocl dojmem všech těch vlivů nadpřirozených i při
rozených vyvinul se v duši jeho zvláštní, tichý, šťastný,
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s latl h ý stav Juše, na nějž lze uvésti slova Apoštola

národů: Lac vohis potum Jech , non escam . . . .
Vášně (luše jahohy najeclnouusnuly, ani jich shoro
necítí. C t n o s t jahohy hyla ztratila ostré trny, cítí pou
ze její opojnou vůní, její neheshou hrásu - je mu tah
snadná. Pů s 0 1)e ní 1:n ě ž s h é ještě nové, zajímavé, ne
Jělá mu ani ve škole, ani ve zpovědnici a na kazatelně

ohtíží, naopah při vší práci a přípravě jest mu prame
nem radostí tah sladkých, jal: níhcly před tím jich ne
poznal. Kamholí vhročí, všucle šíří vůhol sehe vůni své
ho štěstí, svého čistého nadšení, své první ohěti . . . Ký
(liv, že rázem si (lovecle získati i srclce jindy tvrclá a ne
přístupná . . .?

Cuhr, mezi, slaclhost. Hle, první,nej charah
terističtější známha mlatlého hněze . Thví
v tom snatl něco pro mladého kněze méně čestného ?

Dohoncene. NaoPah, litovatí

Jlužno každého

kněze, jenž tohoto prvního tichého štěstí
n c o ]: u s il . (Vina je ohyčejně v netlhale, nesvěclomítě
prožitých letech seminářshých) K (1e n e n í c u ]:ru ,

nehucle ani alkoholu

. Podle míry první vroucností

Já se souditi o pozdější výši kněžské naclšenosti. Ale
ovšem je třeha, ahy mladý hněz věděl, že to tiché (a
' [. Kor. 3, a.
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vlastně ještě málo zasloužené) štěstí značí Jolau — pou—
ze přechodnou.
Mimo cullr jest v celém počínání mlaclélao lměze

ještěmnoho součástekcizích, neurovnanýcL, ne
Larmonickýck
i se selaou i s Jackem Kristovým.
Jest v něm ještě 111110110
země,

mnolio smyslnosti

čistě přirozené, mnoho vlivu mladého těla, mno
Loskrytéhoegoismu, nejasnosti a neurčitosti vzhle
Jem na povinnosti, city, věci božské i lidské . . . OJ—
tucl i jakási nejistota mladého kněze, jakási neustálenost,
nerozhodnost i ve věcech nejdůležitějších, místy zase

upřílišená vášnivost, Louřlivost a pruJLost. Mla
Jé nejasné víno.

-- —- PotřeLí, aby jiní s ním měli

trpělivost, aby sám se sebou měl strpení -— když v ně
čem se ocitne na (lráze méně prozřetelné. Však se vy

Lvasí. Pall teprv naLuJe svojí plné ceny.

*

.

Kvašením stává se : mestu víno, z mladého
— Lně : .

To kvašení obstarává Bůh,

kněze

který časem odejme

opět mladé (luši kněžské onu nadměrnou sladkost a po

dá jí místo ní tvrdý clilél) utrpení a Lřížťů. Není
v tom trest Boží, nýbrž láslu jeho, an nás takto chce
340

přivésti ku pravé ctnosti, ku pravé svatosti. Netřeba
si proto činiti výčitek, když za věrného jinak snažení
ono první vnitřní štěstí zmizí.
To kvašení obstarávají naše vášně, které po čase
opět a novou silou, za vážnějších okolností, na rozšíře
ném Bojišti nás napadají. Ani tu netřeba malomyslněti.
Pokocllněji,
krásněji (ve smyslu světa) je seclětiza
pecí, v rukavičkáck, v dostatku a teple. Ale za pecí ne
roclí se hrdinové, nezískávají se koruny. Venku, v kojí,
v nepěkném, těžkém Boji, v únavě, potu a prachu,
v žízni a ranáck a scči, tam dobývá se vítězství, chrání
se druhé statky, kromaclí se zásluhy . . .

To kvašení obstarává svět, který na chvíli, za šťast
ných okolností, (lovecle zastříti svou tvář, který však
každému knězi časem objeví se i se stránky jiné, nepěkné.
Ani tu netřeba však klesati na mysli, i na to je potřeba
býti připravenu: Joposucl žádný učedník Kristův tomu
neušel.
To kvašení obstarává život se vším, co v lůně svém

citová velikékoi nízkého, povzbuzujícíko i thícíko,
raďostnéllo a kormutlivéko, ten život se svými věčnými
propastmi, tajemstvími, stránkami úckvatnými, požadav
ky a povinnostmi, jak jeví se oku hlouběji patřícímu,
srdci vroucněji tlukoucímu, Jucku clále myslícímu . . .

Až se to kvašení skončí, Lucie nejkrásnější
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Join kněžského života níležeti vzpomínce, ale
- mest Luciejiž vínem.

Jak tedy jeví se kněz již hotový u přirovnání
s knězem nováčkem?
Též on má v sobě culsr, též on zní chvíle sladkých
radostí při mocllitlbě, ve škole, u oltáře, u lůžka nemoc

nélio. Ale ty jeho radosti nejsou již tak čisté a stálé,
jsou jen jako mimořádní odměna za věrné plnění
povinností; jako posila, alaý nezalaýnul žízní a (atrapou
na poušti tohoto života (oasa na poušti). Tý jeho ra
Josti neleží již tal: na povrchu tluče, nýbrž hlouběji,
pod Balvaný citů jiných, vážnějších. Nejsou již tal:
smyslně citelně, ale více produěevnělě. Nestojí též tak
v popředí života kněžského, nezaujímají místa prvního,
nýbrž v harmonických dívkách pojí se ]: Bohu, Le sna
žení výěžímu. Právě pro tyto svoje vlastnosti jsou vyšší,

čistější, úchvatnější,

neLeštější. . . Běcla knězi,

jemuž se jicla úplně nedostává, ale rovněž Běda, netlo
veJe-li sněsti delšího nebo Lratžílao od nich postu.

Kněz teclýjiž hotový má méně radostí duchovně
smýslnýck.
Ale za to má cosi, co mladšímu Lnězi
je známo více z knih a ze zLožnýcL rozjímání nežli
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z vlastní zkušenosti: má oheň nadšení, má nezdol
nou sílu zásacl, řehl hych svatou náruživost pro

Krista a pro tluče. Tento svatý alkohol (huďiž
nám dovoleno tal: se vyjádřiti) plnil tluče sv. apoštolů
při seslání Ducha sv. a způsohil, že Židé myslili, že

jsou „plni slaclhéh o vín aa.. Tento svatý alkohol,

ten vroucíoheňje nejprvnějří,a1einejcharah
terističtěj's'í známkou hnčžshé tluče. Tente
prv činí z kněze vín o hodně pro svatou ohčť na oltáři,
opojující mocí svou a posilňující srdce věřících . . . Toť
onen zápal svatý, založený na lásce Boží a na pevných
zásadách vyššího života. Zápal, který hoří i tam, o:!
huci vřecho palivo toho světa ustoupilo, poněvadž jeho
prameny leží hlouhěji. Zápal, hterý cítí rány svého
srclce, ale nepočítá jich, hclyž jde o povinnost. Onen
zápal, který praví se sv. Apoštolem : " Quis . . . nos
separahit a caritate Christi? trihulatio? an angustia? an
fames? an nuditas? an peticulum? an persecutio? an
31aclius?. . . Certus sum . . . quia neque mors, neque
vita, neque angeli, neque principatus, neque virtutes,
neque instantia, neque futura, neque fortituclo, neque
altituclo, neque 'profunclum, neque creatura alia poterit
nos separate a caritate Dei . . .
. Shut. apošt. 2, 13.
*—Rm. 8, 35-39.
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Dodá-li se i; tomu ještě, že takový Lněz, nejsa již
mužem citu, nýbrž mužem zásad, že otlvrlinuv zeminy
a přísady smyslně i Postaviv se na stanovisko (pokud

mohl) čistě nadpřirozené,je určitý,

pevný,

jistý

v tom, co má a co chce . . . že i jiní věcií, co o něm
souditi, co od něho očekávati, pal: jest asi Pověclěno
všecko, co ckarakterisuje kněze hotového na rozdíl od
Lněze počátečníixa.

vv!

TřelaaJoplniti ještě necim obraz uvedený? Jen clvou
důležitých věcí Budiž tu jestě vzpomenuto.

Předně.Při víně čas kvašení nebývá vžtlý stejný
-— ať už z jakýchkoli Příčin. Tal: může i JoLa kvašení
(vlastně (loLa oně sladkosti) při mladém knězi trvati ne

vždy stejnědlouho. U duchů silnějších,energičtějšícli
Bývá kratší. (Může nastati těž již v Lohosloví a i tam
přestati.)01>ýčejně je skončena, když se převalil roi:

třicátý . . .
A (lrulxá,Jůležitějšívěc. Po čas kvašení potřebuje
mest zvláštní opatrnosti. Musí býti v místnostechse
svěžím vzcluclxem, ale jinak uzavřených . . . sice
kvašení není ani možným. Musí Býti v nádobách čis
tÝCII (jinak PřiLere jejich chuť). Musí míti Llicl . . .
PochoPitelna jest horlivost, s níž mnozí kněží sotva
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Lyvše vysvěceni, již se vrhají Jo plnélio proudu života . . .
míchají se (io všech otázek, do všech společností. Po

cLOpitelna,ale zclalii chvalitebna?
Jak mnohem lépe Ly Byli posloužili soLěi liclu, LJyLy

si Byli dopřáli času, až Ly se Byli vyLvasili . . .
Mohli a měli všímati si života, nemusilise úplně
straniti ruchu a vzclucliu veřejného, ale měli tall
činiti mírně, více z povzdálí, více pozorujíce, a což
hlavního, prozatímsamých sebe ckršníce. Jací snad
z nich molili Býti kněží, co mohli dobrého v pozdějším
dlouhém Lněžslxémživotě vykonati! A tal: podali lidu

v první JoLěnezralé ovoce, nedokonalý mest -

vzácným ušlechtilým vínem nestali se nikdy!

Čím liší se „llříLštLo“ ocl „koně?u Odpověď zní
jal: Lrštce, tal: málo poeticky: chomoutem. Ten prosa
icLý chomout, jemuž málo který Lůň unikne, tlumočí
celou řadu rozdílů hluboko zasahujícícli clo života téhož
tvora: veselý život dřívější a těžkou príci nynější, Lý
valou nevízanost a přítomnou závislost, ale i někdejší

planou neužitečnost a nynějšímnohonásobnou

prospěšnost.
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Hříhě nemůže stále hýti hříhětem, mí.-li se však stíti
ušlechtilým, užitečným honěm, musí -—clo chomoutu. -

Hříhštho : mlaclýhněz po vysvěcení.
Chomout : otlměřenšprace, Povinnost, která hned
po vysvěcení na něho huJe vložena.
Není pochyhností, že zavisí nesmírně mnoho na způ
sohu, jakým se mladý hněz pravě ]: této odměřenč, tuhé
povinností postaví.

Vypravuje se o Amhimetlovi, že lulýsi zvolal: „Dejte
mi pevný hod, ham hých zasadil píku, a svět vim ze zí
lxlaclů výpačímlu Nemnoho sice žilo na světě a žije
Archimeaů, ale v té věcí srovnávají se s ním všichni lidé,
že všem je v Juši šlechetný zápal, nejen zďohonalovati
sama sehe, nýhrž i vývinovati na vrstevníhý své, na Inl
stvo vliv co nejmohutnější, vyhšzati jim, hy možní hýlo,

Jršhý ne-li nově, tož alespoň lepší, šťastnější.Nikde

ten cit není silnější než u mlaclého kněze, který

vším svým vychováním, vším svým duševním
směrem se za ním nese.
Nemá-lí všah ta síla požehnaně marně shnítí, nemá-li
ten vroucí plamen nícotně sám se stríviti, ano nemá-li

šhoďným hýtí člověku, svíclějeho 1: horo víní

pla

nému, duchai otupujícímu i vysílujícímu,

třeha
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nezapomínati Amkimetlova Lodu, pevněllo ku prící vý

cLoJištěí stanoviviště.Tímto Bodem Archimedo
vým u největší čísti lidstva (a obyčejně i u kněze)

nejjistějším a skoro jecliným jest určitě obme
zený stav, přesněvykázanš povinní price.
Jako na zemi šíroširě Lydlíce, přece jen jeclnoko
jejího kousku Jýckáme vzduch, na jedn om jejím kousku
žijeme, jedné její části krásou a Llakou štěclrostí se tě
šíme, ten kousek pak, tu číst veškeré země sladkým
jménem „vlast“ nazýváme, a jako vlast milujíce, s ní
jsouce spojeni, milujeme svět, jsme sloučení se světem
celým, z ní pak jsouce vyloučeni, jsme sice na světě, ale
přece jako ze světa: tak Lije srďce naše síce pro všecko,
co lidstvu je clrakým a svatým; spojeni jsme stejnými
snahami, stejnou láskou s lidstvem veškerým; aile prak

tickým mostem od vznešeného citu ku vznešeným
skutkům, korytem jistým, jímž cluše naše vlévá
se v duše jiné, pevným Loclem, z něhož podle

sil svých i nadšení Lýkšme světem, toť jest
ona věc, jež ký ním měla Lýtí stejně Jrakou a
sladkou jako ctikoclnou, toť jest prívě ta odmě
řenáurčití Price našeko zvláštního stavu.
Jí se věnujíce, sloužíme lidstvu; ji zaneclkívajíce, za
netunívíme lidstvo .
*
*
*
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Mohlo Ly se tu namítnoutí, že ten nel) onen, pře
řinuv se přes úzké Lraníce prací svéllo stavu, velikých
clovecllvěcí. Leč tu Ly Bylo Jříve Jokízati, že co se nám
přestoupením PovínnýcL prací zdálo, jím též skutečně
Bylo; a že ten, jenž tam, lule povinen nebyl, věci mí
moříclné vykonal, nebyl již dříve vždy mimořádným
právě ve své přikázané povinností. A Běží-li o skutky

t. zv. veliké, vykonané OpravdovýmzaneJLíním po
vinných prací, 1)on Ly zase uluízatí, zdali výsledek

na pohleď skvělý Byl i vpravclě Llahoďérným.
Svět nestojí na velikých skutcích, které nejeclnou na
polu-aj zíLuLy Lo přivedly, ale na věrném konání svěřené
povinnosti.
*

*

*

Žijeme nejen lidstvu, žijeme i soLě. A tu 2:15,se, že
stav a práce, Bohem ním vylití-nné, mají 0:1Boha i ten

účel, aky Byly titulkem tluče naří, přístavem a

hrází proti nívalům i Louřím vlastního srclce
a jeho vážní.
Dějiny národů, dějiny vzdělanosti počínají tam, lule
počíná rodina: nírocly kočovné nemají clějin. A čím Ly

Byl člověk Lez povinností svého stavu, ne-lí
věčným LočovníLem v říši naďsmyslné, v říši
ideálů?
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Arci, stav jest oltářem, lule těžbé přinášíme oběti.
Které jsou ty oběti? Práce? Oclříiuíní? O sobě ještě
nilloliv. K těm jsme vůbec ustanoveni všicbni, : zříllati
se práce, bylo by zříbati se lidské důstojnosti. Člověk
zajisté se rodí ]: práci, jako pták i: létání.. Nezáleží tedy
v práci o sobě oběťvěrnébo Plnění povinnosti vybízané,

lečv ustanovení té práce, v obmezení libovůle
: její těliavosti.
Než právě tímto obmezením stává se Práce, jež po
pádu v ríji i za pokání nám uložena, zároveň pramenem

(luševníbo ušlecbtění, duševní síly, svobody,

spokojenosti, radosti.
Jsou to okovy, ale okovy požebnané. Jest to
otroctví, které nás nutí býti svobotlnými svo
LoJou andělů, kteří nebřeší.

Price povinní, toťpřítel, jemužvěnujemenejlepší číst
Lu svébo srdce, ano svébo života, ale jenž nás za to voJí
cestami nebeskými. Nebo (li se vůbec mysliti přátelství,
které by nesílilo, nepovznššelo? Kolik ušlecbtilýcb iďeí,
kolik mravní síly tají v sobě LažJý stav, Lažtlé určité
zaměstnání, byť i posledním bylo na světě? Proč žalu-ňují
' Job. 5, 7.
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tal: často t. zv. staré panny, staří mládenci, stívajíce se
lidu na posměch, sohě na ohtíž? Zdali ne proto, že při
všech výhoďach tělesných i (luěevních, jimiž nezříclha
jsou ohhlopeni, jednoho se jim nedostává, ať vlastní vi
nou, ať hez ní — vážného zaměstnání a přísně práce, jal:
určitý stav je ukládá? Tytéž panny na venhově (lo tuhých
povinností jsouce zapřaženy neho po hlšěteřích Bohu a
hližnímu se ohětujíce, jak docela jiným žijí životem!
Stav, přísné zaměstnaní, toť vzduch našeho života,

který Jýchšme; toť košile, latex-ounosíme; toť země,
na níž stojíme. Co hy nám též prospělo, hďyhychom žili
i na čistém ovzduší alpských ohrů, ale hclyhy homůrha
našeho ohycllí hyla začazena, puchem Jusivým naplněna?
-- Co platno, je-li v pršďelníhu sehe více čistého prádla,
chodíme-li v prádle potem a nečistotou prosahlém? -—
A co hychom z toho měli, Lďyhy půl země hylo naším
vlastnictvím, hdyhychom však stáli na rozhouřeněm moři
a loď se pod nimi ztroskotala? — A zase, hyť se nám

všechen svět shlíněl ]: nohám, zclaž huaeme
šťastni, ha zclaž konečně jen životem a Juěí
vyvízneme, zraclíme-li mrzce stav svůj, za
neclhíme-li, pohoJíme-li, co povinnost a svě
(lomí ním skládá?
*
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Byl jsem nedávno návštěvou na faře — daleko Čech
i Moravy. Farář, dohrál: od kosti, ale poněkud Churavý,
velmi si stěžoval na kaplana, téměřještě neomystu. Je prý
plný chvilkovýck rozmarů, plný velikášslléJomýšlivosti,
mluví (as (lva měsíce po svěceníl) nevážně o svém stavu,
zanedbává stuclíaa přípravy pro školu i kostel, navštěvuje
rozpustilé hostince a -—píše novely (lo rozličných listů.
(Viďěl isem některé z těch „prací“. Jakož ani jinak Lýtí
nemohlo, činily spíše Jojem titěrné hračky . . .)
Neznám 0110110mladého kněze; snažil jsem se jen
poJle toho, co jsem o něm slyšel, duší jeho si poněkud
analysovatí. I nemyslím, že Ly tehdy už Lyl zlým,
vždyť teprve vstupoval do života. Nemyslím ani, že Ly
Lyl Lez vyšších aspirací, Jůlxazem toho jsou jeho ať již
jakékoliv novely a jeho — chvilkové rozmary (patrně
výbuchy Juclxa se sel-musamým nespokojeného). A přece

můžestavjeho szuJíti vážnépochybnosti, zdali se udrží,

zdali nestane se knězem neužítečným, nešťastným.
Čelxo se mu neJostáva107Discip1iny přísné práce
stavovské. Měl lay se pokusíti vykonati svou celou
p o v i n n o s t jako katecheta, kazatel, zpovědník, vůdce
lidu . . . (tam, mimoclmem Budiž podotknuto, (losti za
nedbaného) Tal: Ly měl denně svoje zaměstnání -— a
neměl Ly Lily na alotria, na návstěvy Lrčem, na vyse
dávání v kuchyni s farslsýmí služebnými (ch skutečností
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líčím), na rozličné přemýžlení . . . Tal: objevil Ly se mu
život s nových stránek, naučil lay se Jůlxlaclněji pozoro
vatí život — což Ly konečně neuškoclilo ani jeho „spi
sovatelstvíu. P&L Ly měl Llahé vědomí vykonané povin—
nosti a nalezl Lromě tolao mnohé dojemně krásné Lvítko
vyšších raxlostí, jimiž tal; Lollatě poseta je (Ital-Javěrného
kněze, a -— prázdnota jeho života Ly zmizela. T&L lay se
naučil trpěti, oLětovatí, jeho povaha pal: Ly zmužněla,
zLustla, ziclealísovala se .

ULoLý mladý kněz, který nemá nikoho, aby v něm
vzbudil zájem pro oclměřenou práci povolání, a který
sám nedovede toho zájmu v sobě rozdmýclmti.
*

*
x.

Dítě, chlapec, jinoch a — muž, jaké se v těch
slovech zavírá množství rozdílů, protiv, stupnic, Oprav,
odchylek co (10veškerého žití tělesného í duševního . . .
A to všecko učinil „život“, to čím člověk tělesně i Ju
claovně žije, potrava, vzcluclm,zclravé ústrojí, raclosti, sta
rosti, kříže, zkušeností, Joufšní, Iíslla . . .

I zdepravím: Jítč,jínoc11=m1a<lý kněz, muž
: Lněz životem i lety Ložistící.
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Potkáváme se nělxclyv životě s lidmi, kteří o desátém,

dvanáctém roce přestali růsti a vyvinovati se - odporný
pohled.
VíJati něluly na keři růžemi posetěm poupě pro ně
jakou příčinu se nerozvinuvší —- lítostný polilecl.
Stává se někdy, že děti ze vznešených rodin ať pro
předsudky, ať jinou vinou zůstavají Beze všelio vyššího
vychování — trpLý poklecl.
Ale co říci o Lnězi, který sotva se zroJiv (Lyv po

svěcen na kněze a uvšzav se v úřad),přestal růsti,
zakrněl, zkameněl? Takový činí dojem nejen smutný a
trplný, ale (Budiž Jovoleno vysloviti to přísně slovo)

činí(10ij — opovržlivý.
Jako mraky na obzoru, tal: vystupují při pokleclu na
talsovčllo kněze v Juši maně olarazy černě: zakrnělé statice,
na pospas vydané (lušc, rozluízeně vyšší poLlaJy . . .

Zkamenělina. Zkamenělý strážce. Denně 110víJí
osada u oltáře, co týden na kazatelně, denně 110potluí
vají životem mladí i staří, zclraví i nemocní . . . Právě tal:

určitě jako víJají socliu sv. Jana na mostě, sv. Petra
v kostele . . .
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Bouře se převalilý přes osaclu, zhoubné požít—ýa po

voclně ji zčásti oLrítily v poušť, zlí liJě v ní províJěli
Lokaprízďně řemeslo, a oni po celý ten čas „stáli

věrně na svém místě,“ ukazovali lidem cestuL nebi,
L.modlitbě, lt Boku . . . Kdo? Sv. Jan na mostě, svatý
Petr v kostele a -— pan farář na osadě. Avšak neměli
Loroucího časového slova, jal: licl po něm žíznil; ne
uměli vykročiti a tváří v tvář se postaviti škůdcům, jal:
poJJaní jejich očekávali; neměli srdce, aky pojali ten
rozličný veliký Lol, neměli (lucka, aký pochopili Lroz

ný stonísoLný

Hucl. . . , který vůLol svírala užít-al

Juše jim svěřené. ULazovali ll neLi více svým zjevem,
činili dobře -— kdož o tom pochybuje? Ale co zane
JLali, co všecko (1510se vůilol nich a oni mlčeli, nehtí

nili se, necítili toho, nepoznívali toko — neměli ži

vota...

O Lom Byla řeč? 0 sv. Janu na mostě, o sv. Petru

v kostele a o zLamenělěm pastýři .

Býďlil jsem, “nastejno kdy a lule, vecne kněze. Moal
lil se, je pravda, sloužil níLožně mši sv. Ale jinak celý
Jen šoupal se světnicí, vycházel, přicházel, četl noviny,

konal návštěvy. . . Při vážně práci (luševní nestihl
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jsem ho nikdy. . . A jaké hrozné mezerý jevilo jeho
vědění i o nejohýčejnčjš'ích věcech jeho povolíní. Ústa
pal: přetéhala výhřihý na „frajmaurý“, „žiclý“, na „uho
hou církev“ . . . A nehýl to hnčz ohýčejný, u mnohých
měl pověst hněze vzorného; myslilíť, že žije životem
svatých, že hojuje proti těm „Jíhlůmlc, „židům“ a
„frajmaurůmu, jichž plní měl ústa . . .
A zatím zařídil si vlastně pouze ohchocl s (levo

cionaliemi,

proclíval pouze „svatč“ ohrízhy, a pří

ležitostně i „čertý“ a „frajmaurý“ a „žitly'., jež fantasie
jeho všude malovala, ham nemohla proniknouti zalunělí,
zaneJhaní jeho tluče. A Johře se při tom měl . . . Av's'ah

nežil svatč, nehojoval

za „uhohou círhevu, hýlť

přece jen -— petrefahtem. O quantum est in vita (tali)
inane inanel

Hle, opět jedna z hluhohých ran na našem životě!

Životl Jest cosi Louzelného, úchvatněho v Laž
Jém žití. Tísícerýmí paprshý proudí a trýshí a proríží
život, ale hažclý i nejmenší paprseh mí cosi ctihodného,
řekl hych až posvátného, připomíníť věčný Pramen
vžeho žití . . . Jinak žije slahš travína, jinah nízhý heř,
jinah opět mohutný strom, ale nás zajímá, my s tajnou
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láskou, s tlxlivýmí (lumamí sletlujeme vývoj nejen vyso
LÝCL.stromů, nýbrž i tě nízounLě travinlxy . . . vždyť

] ona žijel
Kdo z nás, maje věku dvacetpět, třicet let, chtěl Ly

se JoLrovolně zříci nárolxů na život, na vyšší život
duše? KJo z nás tal: jeďnaje, nezasloužil Ly opovržení?
Kďo : nás toho se ponímaje, nevzdal Ly se nejprvnější
podmínky ůcty všeclx dobrých, ůcty sama l: sobě, vnítř
nílzo klidu, vnitřního štěstí?

Nedal Bůh všem stejnýcll darů, nepostavil všecln (10
stejně šťastných okolností, ale jetlnu věc nám dal všem,
a to nejušlechtilejší, a v té nás všeclxy srovnal: v mož
VVI
nosti i p o vin n o sti vyssnllo života, stálého snažení . . .

Má Jisonancí slxončití tato stať? Necllť slxoněímatl

lítlmunovosvěcencovou.
Pane, (luše má před TeLou jako luásný jarní Jen,
plný lxvětů, vůně, jasu.
Co učíníš s tím jarem, o Pane?
Pošleš lxrutč parné (Iny, že odpaJnou Lvěty, zmizí

vůně, umllme zpěv? -

Nuž, Pane, děj se vůle Tvál

Vždyť jen tal: dozrává Lollaté, sladké ovoce . . .
Dapustíš, aby hrozně Louže zaburácely tam, kde nyní
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tický posvštný vane klid? — I tu kloním v pokoře
svou hlavu. Alespoň pozLaví se tluče mí zkouknýck
červů a patlalek a mrtvčko Jusna . . .
Ckystaš naň již hojné lijaíky Lolcstí, zklamání, opuě

tění? -— I za ty Budiž Tobě, o Pane, dík! Tak klou
Lěji zapouštějí se kořeny, tak zúroJňuje se kraj . . .
Na všecko, o Pane, jsem připraven, ač tluče má se
toko leki. To všecko jest údělem naším na zemi, a ni
kďo nemůže tomu uniknouti . . .

Jen jednoho, Pane, mne zackraň, jen jeJním netresci
sluhy Svého :
Nedopouštěj, aby slunce poznání Tvého nad krajem
tluče mě nikdy nevzckízelo, a ráno žádné mne nekuailo
k radostně práci a čilému pcspěcku!
Nedej, aky daleko ocl kranic mýck zůstala cizí Lo
lest a cizí radost, cizí zvěst a cizí pokrok, aby tluče má
zůstávala přetl Tebou krajem zapadlým . . .

Netresci mne tak, aby nikdy svěží vítr nat! luky mysli
mé nezaclul, aky nikdy nový zvuk v nick nezavzněl,
nikdy mocnější hlas lísky tu nebyl slyěín . . .
Netresci mne tak, aby ta krásní jarní krajina tluče
mé měla zůstati navžcly krajinou sice klidnou, ale kli
dem krokovým, krajinou Leze snaky, Lez price, Leze
zkoušek, Lez pokroku, krajinou mrtvou Tobě a mým
Lratřím . . .
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Všecko, o Pane, již napřed Přijímím : rukou Tvých,
ale o jedno lLšm ». vroucně žclím: o život, o život
Tvůj ]

VADEMECUM MLADÉHO KNĚZE'
Mladý kněz s tímto (lopisem se Vám představující,
jenž právě vyšel ze semináře, aby po Lolu: starších spo
lquatří z tčclz sil pracoval pro čest Boží i pro spásu
Juší, svěřuje se tímto Vám, důstojný pane faráři, nejen
ode mne, svého Lisllupa, nýbrž i od Ježíše Krista, všech
kněží a věřících nejvyššího Pána a Pastýře, aLý pocl
Vaším veclením a Vaším příkladem ; slovem uveden Lýl
(lo kněžské působnosti jakož i (10 správy duchovní.
V semináři Býval často povzbuzován i Jůrazně na
pomínán, aby vznešeně povolání své pojímal vážně a
opravdově. I na to Byl upozorňován a vhodně připra
vován, že mnohá Lo čekají nebezpečí, kterých nelze
podceňovati, ale kterých nezbytno se vystříLatí, ač-lí
požehnání jeho duchovní snahy nemá Býti :umenšeno
nel) clolxonce zničeno.

Nedá se též - jal: myslím — pochybovatí, že (lol)
rou má vůlí žítí důstojně sv. povolání. Ale předpoklá
clati o něm, že (losti již pokročil i věkem i věclomostmi,
* V Jiecésí sekavské (Ryska-hradecké) zaveden jest krásný zvyk,
že neomýstovi, než nastoupí první štaci, oclevzdivi nejdůstojnější pan
Biskup osobně list zapečetěný a znějící na adresu nastivajícílxo novo
svěcencova faráře. Podáváme jej zde v doslovném překladu.
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aby ihned a všucle jasně rozeznal a vykonal, co jemu
i kněžské jeho působnosti jest na prospěch, a zanechati
Lo, mladého a teprv do veřejné duchovní správy vstu
pujícílzo kněze, po Aloulioletém vedení, jemuž v semi
náři Lyl podřízen, najeclnou, lulýž volnější pole svobody
se mu otevírá, Beze všeho pevného vnějšího řízení, moli
lo LY mu Lýti nejen velmi neLezpečným, ale i zakuk
ným.
Přísně uloženo Vašemu novému pomocníku na vinici
Páně, že svého faráře vžclyclný za náměstka Božího ma'.

považovati, jeho ctíti,

110skromněposlušen Lýti,

že jakožto první farníL a nejmladší spolquatr upřímnou
láskou 110má milovati, aký tal: jeďnomyslností pastýřů
i duchovní správa vžclý Lrísněji vzkvétala.
Ale i Vás, důstojný pane, tímto prosím v Pánu,
aLyste nezkušenému ještě spolupracovníllu a spolubratru
zkušeností svou Lýl nápomocen, jej opravdu miloval a
slovem i příkladem Lu všeliké horlivosti v pracích po

volíní

110nabádal. Zač oszlšště prosím, jest, aLýste

ne0pomenu1 včas 110upozorniti na nebezpečí jemu 11ro

zící, varovati Lo zaLílLy a požitlxířství, a kdyby bylo
potřeLa Lonati vůči němu včas i důrazně Povinnost Bra

trské korekce. Zkrátka, pokračujte v kněžské jeho vý
cliově, dokončete ji.
Zvláště pal; Budiž přihlíženo :
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1. Aky mlaclý kaplan hned na počátku Japoďrokna
i vážně Lyl obeznámen s pořádkem jak domácím tak kos
telním, a aby olmjí pořádek ten, nebudou-li 110vyšší po
vinností volatí jinam, zachovával svědomitěa věrně. Pev
ný domácí i kostelní pořádek jest mocnou Laštou proti
rozličným pokušením a poklouzením. Jím zvyká kněz
vážností a věrnosti v plnění povinností svěllo stavu, jakož
i svědomitému používání času. Není pochybnosti, že
zvláště na počátku, kaly mladý kaplan ještě ze semináře
pořáďku a poslušnosti je zvyklý, Join-ý příklad a rázně
slovo farářovo všelikou jeho výmluvu a všelíký odpor
v té příčině onLrojí.
Láska kněze ku pořátlku a vůlaec celý jeho pozdější
směr životní záleží nezřídka od první jeho štace.
2. Aky obzvláštní povinnosti svěko stavu plnil s kor
]ivostí vytrvalou a svatou. Úcta a nábožnost při sloužení
oběti nejdražší a při udílení svátostí ; svědomitá příprava
na kázání a kateckesí; horlivost ve zpovědnici; přesně
zachovávání náboženských koclín ve škole; ochota, a
možná-li dobrá skoda s učiteli, avšak Lez zvláštní důvěr

nosti; kněžsky moudrá a jen pro spásu duší podníkaná
návštěva nemocných; posvěcování sama sebe tý (1e n n í,
nebo alespoň m ě s í č ní svatou zpovědí, jakož i pravidel
nou áčastí při kněžských exerciciíck; konečně svěJomitá
JLalost na „(lecorum clerícale“ v oclěvu i oLcování se
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světem - všechy tyto vlastnosti jsou nezhytnými potl
mínhami požehnané půsohnosti ve správě Juší.
3. Ahy se vystříhal míchati se (10záležitostí čistěsvět
shých a rodinných. Navštěvovati příliščasto a heze zvlášt—
ních i vyšších příčin rodiny a (lomy soukromé, zapřáclati
s laihy Jůvěrná přátelství, neho Johonce s nimi si tyLati,
zřídhahďy se srovnává s povoláním hněžshým. To všecho
poJLOpává jen úctu úřadu kněžského.
4. Ahy co nejméně hověl náhlonností h záhavám a
zaměstnáním nehněžshým a ahy co nejvíce vyhýhal se
návštěvám společností a veřejných místností záhavních.
Jestiť zajisté známkou mysli pozemské, má-lí hněz jen
ve veřejných záhavách, ve hře a na honě radost svou a
záhavu, netlhaje toho, že se tím mnoho drahocenného
času marně utrácí, že tím příprava na jednotlivé úhony
správy duchovní trpí, tolíh potřehné další vzdělání the
ologiché se činí zrovna nemožným, nail to psh nezříclha
i věřícímu ligu pohoršení se dává. I potřehný jinah O(l
počineh má hýti přiměřenýkněžskému charahteru a stavu,
má se hledatí, pohucl možno, ve společnosti hněžshé.

5. Každý, třehas jen zclánlivědůvěrnější

stylu

s osohami jiného pohlaví, zvláště mladšími -—i neúhon
nými — může hy'ti snaclno hnězi záhuhným. Vrhá jeho
samého clo těžhých nehczpečí, ničí navždy Johré jeho
jméno, poclrývá hněžshou jeho půsohnost. Proto jest ne
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zLytno, aby kněz, obzvláště mladší, Lyl co nejvíce opa
trným a Lclělým; aby se všeliLé t. zv. pastorace ve svět
nici („Zimmerseelsorgeu), počínajíc od školních děvčat
až po staré vdovy, Buď úplně zdržel, Buď ji na přípacly
co nejřiclšíobmezil. Z téže příčiny Lucliž řeclitelem spoutu
panensLčLo vžclycLy farář sám.

6. Velmi zhoubná jest návštěva hostinců, jež přísně
je zakázaná. Jak zákony církevní vůbec, tal: přeclpisy
(liecésníf tall revers, novosvěccncem před ordinací vý
slovně podepsaný, důrazně toho vymáhají, aby Lněz svě
Jomitě se vystříkal návštěvy hospod, ze které konečně
nic neplyne, leč ztráta času, promrhávání peněz, pohor
šení, mysl světáclrá a nechuť L práci i kněžskému zaměst
nání. Balěte tecly, pane faráři, aby předpisy sem se oci
nášející a jen pro tělesně i duševní Llallo Lleru vydané,
Vaším kaplanem věrně sc zachovávaly.

Nebezpečí tuto zvláště vytknutá jsou tai: stará, jak stár
jest kněžský stav sám. V době naší však mimořádně jsou
mocná. Zabrániti jim Linea zpřeclu, a vloudila-li se již
někam, rozLaně jim čeliti, jest povinností Lažclěliosvě
Jomitčko představeného.Proto Vás, důstojný pane, tímto
obzvláště prosím, Buďte svému spolupracovnílxu a spolu
. V Jiecési sekavské jest návštěva hostinců zvlLštnímlistem biskup
ský—mzakázána. Ordinancli nad to zvláštním reversem se zavazují, že
budou (Haiti tohoto zákazu.

363

Lratru moudrým rádcem a otcovsLým přítelem, ale, kdyby
potí-elmLšzala, těž vážným napomínatelem a rízným Přetl
.staveným.
Učíňte, aby mu fara Byla (lrullým (lomem otcovsllým,
kde Vy vládnete jako otec a jako hospodář. A přidejte
L tomu : lísky kněžské i svůj cloln'ý Příklad. Pal: lze se
naďíti, že ani slova Vaše, ať výstražná nebo luírající, ni
Lcly neminou se s poslušnosti kýženou.

Ve Štýrském

Hradci

dne 15. července1899.

LEOPOLD n.. P..
]:. Biskup.

ADVENIAT REGNUM TUUM
Prameny auto ríty církevní sahají tal: daleko jako
rameny zjevení, jako prameny moci Lonseluační, jako
rameny moci svátostní . . .
Autorita církevní jest m o c církevní, jest jen č á s t 11&:
oko, co Kristus vůbec svěřil lnu spáse duší.

Komu zjevení Kristovo není ničím, tomu nemůže aniu
utorita církve Býti svatou.

Autorita církve je částkou zjevení, ale částkou s v ě -
n a č n o u, svéráznou.

Nemůže nahraďiti ostatních milostí ani Jaru Kristem

írlxvisvěřených,ale obepíná

je jediným

spo 

e č n ý m ]: r u L e m, qužujíc je ve spasonosném, jediné
čínném celku. Kclo uznal autoritu Janou Bohem církvi,.

řijal tím in cumulo a ve skutečnosti všecko, co i jinak
církvi jest uloženo, lnu spáse (luží uloženo.
Autorita jest tím prvkem, jenž rozcláváníjiných darů
írlxvi svěřených (zjevené pravdy, nadpřirozené milostí)

pravuj e, nacl ním Bdí, je pořádá a jenž proto,
č zdánlivě zpříma jecliné Lu vnějšímu životu církve se
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vztahuje,i na vnitřní její vývoj nesmírný má

vliv.

Autorita jest silou jako žádní jiní sLližující,jednotící
.a tím i z (ir o &ň ující církevní poklady, osoby, místa.
V církvi jsou poklady Jůležitějěí: nadpřirozené světlo
sv. učení, nadpřirozenš síla LOŽBLÝCL
milostí. Zdali těž

vliv u p 1n ěj ěí? Zničení Ložsllě autority círiive značí
prakticky zničení toho, co ve zjevení Pinč je nejďraž
.ěíLo,nejpontatnějěíIio, Božského. ZLucle leda život při
rozený, Ložsixými o r n a m e n t y více méně ušlecktěný,
.ale v poclstatě přece jen —- lidský.

Dějiny všech Leresí jsou toho dokladem.

Těžko uvěřiti prof. Scheuovi, že Join t. zv. refor
mace Lyla hlavně i více než Join naše dobou boje proti
.autoritě. Připouštíme, že tehdejší Boj proti autoritě cír
kevní se vetu pocl zvučnějšími hesly, že svou novostí,
neurvalostí mezi davem nepřipraveným i nepoučeným
Lroznějšícli natropil spoust. Ale že Ly v JoLě naží Boj
o autoritu Lyl méně houževnatý? Sotva. Nilnly přecl

tím snad ten Boj se neoJeLríval tak od základů,

sy

stematicky a tuJíž i způsoLem hluboko zasa—
Lujícíxn
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jako za naěiclmčasů. -—

Dolu aale, (10158otevřeného Boje proti Kristu, proti
Bohu, Proti vsemu naclpřirozeněmu, věčnému jest i (loln

Boje proti autoritě stať gavin.

Naše cloln napsala na

svůj Štítheslo: „Ni Dieu ni maitre -—ani Balla
.

,

8111pana

u

.

*

*

t

Autorita je svatý majeteln, společný majetel:
* Cír. R. Eucl: en , Die Plúlosplúe des Tlaomas von Aquíno uncl
die Cultur (ler Neuzeít (Zcítsclxr. fůr Plúlusolallie uncl philosoplňsclse
Kritik. Halle a. cl. S. 1885. BJ. 87 pag. 161 sa.) .Soviel erlaellt aus
dem Allen, classvas uns Neucre von der Scholastik trennt (scholasti
llou rozumí autor „clen angemessenen ... “ Lidi—'"— Ausclruck (les
Clxrístentlnumesf „clicVollemlung (ler claristl. PhilosoPlúeÍ tedy křes
ťanství vůbec) . . . nícl'ntan erster Stelle Alnveiclnuns uber einzelne Pro
bleme ist, ůberlnupt nicht ein Gegensatz Bloss wissensclnftliclner Art.

Vielmelu' reicllt (ler Zwíst bis zum Grunde (les Lebens.

Denn wax—um
wir llšmpfen, ist letztlain dieses, ol) in Arbeit uncl Gewis

sen cles einzelnen Vernultwesens sicl: unmittelbare Quellen geistíger
Lebensfůlxrung erčňnen, ol: sicl: (ler Mensch lnier auf seine Ulberzcu
guns selbst gegen eine Welt stellen (lu-f, olme aus clem Zusammenlaan
ge (les Alls lze:-aus zu fallen, ocler ol) er clic Verbindung Jamit, uncl

clemnacl:clicGeistigkeit seines Daseins erst Au rcl: Jie Kirche,

u.

zwar - wiekeinen Augenuick zu vergessen- alus-cl: (lie siclnt

bare, organisierte, vonEinemWillen geleiteteKirclle

flnclet. Denn so liegt (ler Gegensatz. . . haben so tiel greífenaleUm
wilzungen clen Brucl: mit cler Scholastik herbeigefůllrt, und delant

sicl: ein Entwecler —Oder uber alles Geistige Dasein
aus, so ist eine Aussčlnnuns, ja Absclnviclaung (les

Gegensatzesverschlossen...'
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nás všech. Nikdy nebylo světějšípovinnosti, (lvalu'ít,
desetkrát si věc rozvážiti, než se něiulo odhodlá proti ní

vystoupiti, ji poďrývati.
A poclrývš-li se autorita „nahoře“ (zneužíváním),
není to hříchem menším, než děje-li se tal: „Jole“
I I [

(neuznavanxm) -—
*

*

Autorita jest Lůrou na živoucím stromu církve. Kůra
jest silnější než jednotliví vnitřní Lučinastromu, ale
ta síla Lůrý nestaví se v cestu Luňce, nýLrž chrání ji.
Tai: autorita jest mocnější jednotlivce poJclanéLo, avšak
ta její moc nilulý (i když trestá) nesmí se oLracetiproti
pravému Llalmupodřízeného.

Kůra při vší své tuhosti není ztuhlá, nehýkní



jinak Ly uďusila vnitřní život, který právě má chrániti
— nýbrž roste a šíří se podle vzrostu a šíření se nových
a nových útvarů, Lunělt a cel stromu. -— Běda autoritě

(a LěJa poddaným), llclýlóý ztrnula,

zLameněla ;

Jusíc život nový, ohrožovati Lucieživot již
stávající.

Leč Prvním jejím zákonem jest: stati stále

na stráži, a kde vidí pučeti útvary třebas nové, ale Opráv
něné, organicky na stromu církve se vyvíjející a nikoliv

cizí,i ty musí přijati pod svůj plášť, uznati za
své, ujati se jich veškerou opravdovou láskou. Jen si
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připomeňme, čím hylo papežství za sv. Petra, čím za Lva

Velikého, čím za Řehoře VII. a opět na př. za PiaVII.
Po hažclčtíž hožshí moc a přece po každé jiný její ohjem,
jiné rozšíření navenek i Jovnitř. V této expansivnosti pa
pežství jest i tajemství jeho tisíciletého vlivu . . .
Kůra, aěholiv jí přírodou vlastní vykázán účel, není

sama pro sehe, o dlouč ena ocl celku, nýhrž tisíce
rými vlíhénhy, tisícerými malými hanšlý ve stálém je
spojení právě s ostatním slahším životem, který oclíva.

Mí jeden jediný s ním životní princip. - Jest
největším neštěstím, je-li mezi autoritou a poddanými

propast; jsou-liautoritaa poddaní stranami proti
sohě (neho třehasjen vedle schc) stojícími,

nedůvěřujícími,

sohě

hledajícímijen svého prospěchu

na žhoclu druhého. Kolik snaclnejlepších úmyslů zůstane

neprovedeno, nepoch0peno, poněvadžnenípotřehně
vzájemnosti. Kolik jest osudných chýh i při tom,
co snad přece, třehas huse se provádí.

H 1a v o u jest autorita.

Hlava je první

na těle litlshěm, avěah není sa ma.

Může hlava sama honati funhce očí, učí, nohou, srdce . . .?
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Tak jest autorita p rv n í všude, ale nikoli s a m a! I nej
vyšší moc, která kdy člověku Byla svěřena,moc papež
ská, jest iure Jivino ne sice ohraničena, ale přece o &ká

zšna na jiné spolupracovníky. Papež,i kaLy
chtěl, nemůže odstraniti Biskupy, ač je jmenuje, nemůže
: nick učiniti Lezvýznamnýck figurantů, nemůže neslyšeti
jejich rail . . . Kde přespříliš se kromaclí v jeclněck ru—

koumoc,tamkontrola staví se skoro nemož

nou, tamjeclnostrannosti, chyby, omrzelost
a žárlivost „dole,upanovačnost a útisk „na
hoře“ jsou na denním pořádku, tam konečně musí se vy

vinoutilhostejnost,

nedbalost, zmatek . . .

Hlava m y s 1í. Ale co myslí, je výronem Jacka ži

voucíliov celém těle. Hlava oJřezanš nemys
1í. I autorita m y s 1í, v i (lí (l si1e než jednotlivec, její

myšlení však Bude tekďy nejsprávnějším, celku nejblako
Ja'rnějším, Lucie-li takořka výronem duše j e (1i n ě, s p o
1e č n ě. Sto očí více viclí, sto uší více slyší, sto srclcí
více cítí . . . A proto autorita (1a 1e v i (]í, proto &o 

k o n a [ ej i s o u (1í, proto všestranněji s celkem objek

tivnějicítí,poněvadžvidí očima, slyší ušima celku,
* Cír. ,. Bernat-Ji D.= co...;aem 1. IV. „. 17. 1.c. Nam .; „m..
e servis per se non suHicitsimul et custodiac iumentorum et curae men
auratum. tu per te quomodo intendcre valeas et tuae domui et Domini
pariter? (A níže n. 17.:) Quaeclam per temet facies; quaedam per te et
alios simul; quaeclam per alios et absque te.
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cítí srdci společnými.

KJe toko není,kdeauto

rita vidí jen okem svým, slyší jen uckem svým, cítí
jen srdcem svým, kde autorita jest od celku odloučena

- tam vlastně už Jokospoďařila.

-—Mezi

člověkem kypícím životem, řekl Lyck ideálním, a mezi
člověkem s hlavou odřezanou je mnoho oclstínů všelija
kých souclmotinířů, slaLocliů, kulkavýcli, slepých . . .
Tak jest mnolio oclstínů mezi autoritou ideální (pokud
je vůbec možnou), spojenou s podřízenými, a mezi auto
ritou jim odumřelou. Míra toko spojení Lucie obyčejně
i měrou působení a vlivu autority.
Hlava poroučí, (lava rozkazy, úďové rozkazy konají.
Jest to jen důsledkem jejího universálního, širšího, ol)
jektivnějčílio stanoviska. Cokoli však poroučí, účelem

toko jest vžcly prospěch celku, i kdyby snad Běželo
o věci jednotlivým údům trpké. Toť první zákon
věcck rozkazů: Llalio celku." Jen v tom znamení
má autorita právo vymakati

oběti, jen na tom základě

smí se nadíti jistého, třebas povlovněko, v í t ěz s t v í .

* Cfr. :. Bernardi De consider. ]. II. n. 13 1. c. Domabis lupos,
sed ovibus non ďominabcris. Pascenďas utique, non premenclas suscepisti.
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M 0 cí jest autorita.
Moc jest Jvousečný meč. OLrští-li autorita paprsky
moci své na (mravní) mrtvoly, vytvoří leda smrtící mo
rovou ránu, kterou ; sama může zahynouti.
OLrští-lí

je na pusté skály Ju's'í o 1)m e z e n ý c 11,

pohodlných,

neplodných,

oclrazíce
se paprsky

nevznítí nového života.
Upře-li požehnanou sílu na Ju's'e óroclné, snažívě,
stonásoLný přinese užitek.
Hle, jaluí zodpovědnost toho, komu Bůh svěřilmoc.
J est vlastně služebníkem všech, všech též dlužníkem.

Ktlo žlnolí Ly chtěl Lýti mezi vámi největším,
Lutliž služebník van.“l
*

*

s

Autorita má i svoje vacly a nedostatky.

Pravda,

ne jako moc Bohem svěření, ale jako vykonávaná liJmi

a mezi lidmi.

Tím,

že člověk

*
přibírá

.
Ixus mocí n a (1č 1 o v č e 15.č ,

mocí od Boha nacl jinými, vytrl1uje se jaksi ze svého
' Mat. no, 26.
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ostřeclí, ze svého okolí, pozLavuje se tak i přítčže,
která právě tím okolím mu Byla uložena.

Duše

Lez přítčže

— v jakém se objeví světle?

Možná že odkryjenové, nepředvíďané, překva

pující stránky Lrísy,1ís1ty, síly.
Možná i že se objeví v ohavné mravní nicotě,
slabosti, vššnívosti. Neboť ne Lažclš(luše(lovecle
se uclržetí Lez té přítčže, Lez protivíLy. To dovedou jen

Juše, které nalezly protiváhu

samy v soLč, na

vyklé samy sebe podrobovat přísně mravní Lázní, Juše
hluboce i opravdu zakotvené ve ctnosti. Jest výrokem

tisíciletézkušeností,že neclovecle dobře vlasti,

se nenaučil dobře posloucham..

kdo

t. j. 1130po

slušností neolastšl ve zkoušce nejtěžší a ze všech nejjis
tější, totiž že se clovecle přemoci.

Pří „obyčejnému člověku je postaráno, aby nepřerostl
jiným přes hlavy. Společnost, jejímž je členem, staví se
instinktivně a houževnatě na oclpor Lažtlčmu přehmatu,
který Ly si tiel její clztčl Jovolití na úkor společenských

mravů a ctností. Na chudé, Loďlíčím porostlé
. Cír. Bernardi De consitl.1. II. n. 14.1. e. Non tu Je inis, qui
Jisnitates virtutes putant. Tiki ante experta Virtus,quam Jísnitas fuit.
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p :. Jč života společensky rovného nejedna
vášeň vůbec nemá příležitosti, aby se rozvila,
a ujme-li se přece, zůstáva jen chudou, zalit
nělou, do země zadlakanou Lylinlnou.
Autorita, přesazujíc tollo, jemuž Byla svěřena, clo Lo

Latč role moci a volnosti, Jávě nepřímo právě těm

vššním, které každou vládu činí nejvíce není
viděnou (ctižíclosti, pýže, egoismu, vlády
thivosti, svéhlavosti, ukrutností, Lezolmleď
nosti. . .) příležitost v nové hojně půclčvzrůsti
Bohatě, mocně, hrozivě . . .*

Amůže nezřídka jedna takoví nadměrně
* Drastický tu změnu líčí sv. Petr Damiánský na Hiltemíkovi(!);
Unum autem in istis novellis abbatibus video, quod vebementer admin-or.
Qui enim per decem annos vel eo amplius sul) alterius regimine consti
tutus, nunquam ad Lanc potuit pervenire scientiam, ut perfecte monaclaus
viďeretur: nunc ipso die, quo in praelatione constituitur, ita praeaiclentis
inďuit speciem, ita Jominantis exprimit maiestatem, ut non nuper electum,
sed natum clicasabbatem. Fit repente severus in vultu, imperiosus in voce,
ad corripienďum acer, ad iuclieanclumpromptus. Pro suae voluntatis arbi
trio Laecpraecipit fieri, ilia contestatorie interdicit, ligat, solvit, admovet,
removet: et in his nequaquam a nobis iunioribus (r. senioribus) consilium
quaerit, secí siki ipsi suHiciens, vel propriae vetustatis iura disponit.
Devotis quiďem et sulxiitis pollicetur gratiam, repugnantibus autem
plnlnrica spirat animaďveuione vinclictam,ut potius videatur in prae
Íeetoriis faseibus agere, quam eeclesiastieae Lumilitatis offieio deset-vite.
Nauseant fauces eius communia nobiscum alimenta percipere, necessc
est coquis plura atque diversa uni ventri eďulia praeparare etc. (Opuac. 21.

De fuga Jisnitatum eccles.cap. II. Misa e, Patt. lat. tom. 145.col. 458 s.)
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sesílenaí vášeň přeLlušíti, zLezceniti všechny
ostatní šlechetné snahy představeného . . .*

V jistém řádu je příslovím,že „představený

členů

klášterních mí Lýtí Prvním jejich Lratrema.
Kolik Ly se zamezilo zlého, Lolli: provedlo dobrého,
Lclyby to přísloví na místech vyšších i nejvyšších nabylo
všeobecně zákonité platností.
Představený jest síce prvním (zdem,nejmocnějším
úJem celku, ale přece jen (adem. A zapomene-lí na tuto
svoji příslušnost 1:celku, není neštěstí ani o vlas menší)"

než když zapomene celek na jeho přednosti,
na jeho první nejvyšší moc. (Nejde o to, lulo hlavu

0:1těla odřezal, ale že jest oxlřezšna)

Obě tyto

myšlenky (povýšenost nacl celek —-příslušnostllněmu)
* Cír. s. Bernardi

De consideratione, 1. HI. n. 7. 1. c. Nuuum

tibi venenum, nullum gladium plus formiclo,quam libíďinem Jominanclí.
Varuje těmi slovy svého žáka, papeže Eugenia čtvrtého.
" Cír. s. Bernardi Tr. (le moribus etc. (1. c. n. 31 col. 480): Quis
vos (plur. maj.) excípít (táže se arcib. senonskélmo)al) universitate? Sí
quis tentat Jecipere, eonatur čecípere. Nolite inox-umacquiscere consil
liís, qui cum sint Christiani. Christi tamen vel sequi facta vel obsequí
Jictis opprobrío Jucunt. Ipsj qui vobís dicere solent: „Servate vestrae
seďis honor-um . . . Si non crescit per vos, non decrescat per vos.“ Haec
ísti Christus aliter et íussit et sessit.
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jsouosami stejně důležitými,

okolo nichž se otáčí

veškerá působnost autority. Oboje

přesvědčeníje stejně

vážným Oplozovacím

principem

LlaLoJšrněllo,

hlubokého, radostného vlivu.* P r v ní Lez druhého vede

i: týransLěmu osamocení; druhé lac:prvního L se

Lezakazovšní někdyi nesvěďomitému.
Jak milé, ano někdy úchvatně jsou zjevy představe
nýcli, kteří ten princip v sobě vtělili, ať již vlíclli na
na trůnecL papežův a králů, neim na stolcích knížat a
Liskapů. Moravský Jr. Stojan, Budějovický „tatíěels
Jirsíisu, Brixenslsý „Simele“ (německé (leminutivum —
„Šimůnek,u Šimon Aicliner, biskup), a chcete-li i níž
veliký „Otec vlasti“ Karel IV. -—-
Kdo praví, že nestáli nad lidem svým, že Lýli lidu
tomu ožumělí, sevšeďnělí? Kclo Ly se osmělil tvrditi, že

nežšďali až do posleďní tečky na liJu celé těžké,tvrďé
jeho povinnosti? Ale Bylo kromě toho v nich jeětě
něco, čelio nevidíme denně (jen velikétluče to Joveďou):
pojali Jo srdcí svých veškeren svěřenýjim licl, cítili jeho
srdcem, clýcliali jeho životem . . . Byla to jeclna vlna,
. Cír. :. Bernardi De consideratione 1.11. n. 17 1. c.: Tractemus
utrumque simul, nam . . . collatae res invicem ambae res utiliores fient.
A níže (n. 19): In te consistito. Nan infra Jecicii, non attolli supra,
non evaďere in longius, non extenďi in latina. Tene medium, si non vis
PCI'JCÍC modum.
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která nesla je i líci jejich, a které oni vyšší mocí i vzne
šenějčím duchem svým uďávali směr . . .

Totéž slunce, které toliilerým požehnáním plní život
lidský, může za jistých podmínek na člověka působiti
velmi neblaze. Z jisté Llízlrosti, je-li organismuspo

někud otřesen(nervosa), člověka oslepuje, působí
kolení lilavy, ruší klidnou činnostmyslící atcl.
Zdali neopakuje se jistým způsobem tentýž zjev i při
autoritě?I Za jistých podmínek, v přímém působení je

jíimolesku člověk tail zřídka zachovává si plně

vědomí, plnou váhu své lidské důstojnosti,
svého práva, své ceny. Anebo podrážJěn(jak i na
slunciBývá), přestupuje hranice těch práv, činíná
rolry nad svou důstojnost a váhu. Směšnost tu i tam . . .
Snad jest to příčinou, že postavení na vysokých mís
tecll často tal: málo úcty mají lnupoďřízeným, ne-li L liclem

vůbec.V aktech soudních (v nicliž snad utone nej
větší část jejich života) setkávají se s liclmi Lleslými,

. Cír. Bernardi

De considerat, ]. IV. n. 11, 1. c. Curia Bonos

faeilius recipere, quam facere consuevit. Tebda ovšem to slovo mělo
zcela jiný podklad než za časů nynějších.
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ohžalovanými; v leshu dvora (a mimo dvůr neumějí
žíti) s lidmi s holavými hlavami . . .
A podle těch soudí o lidech všech.
Měli hý v zájmu vlastním i Johré věci sami hledati
člověka, jal: žije, trpí, hádá, hoří pro Johro, a se
klame, a ne pouze -— jah existuje „v ahtechii. Měli hy

raclějizahrývati

lesk svého zjevu, ahy nejen parasité

našli L-nim cestu, nýhrž i tlučeprosté, pokorné, nezištně . . .

Ve volnosti, ve věclomívlastní odpovědnosti
jest i ohromné(lavinainiciativy, radostného sna
žení, světlo mitěj čí pozornosti, kdežto přílišné
výstrhovíní autority mívá v zápětí r o z m r z e 1o s t, n e

chuť ]: přemýšlení a L praci, netečnost, zříhšní
se vlastních sil na autoritu.
Tu mi vstupuje na mysl vzpomínka na líci haličshý.
Jaký to opravdu nadaný, vznětlivý a až horoucí lic“
Jahé hohaté a úroclné ohývš hraje! Odkuď tedy v něm
ta jeho příslovna hítla, zaneclhanost, nehýhnš netečnost?
J est to hletha minulých (a částečně i přítomných) pře
hmatů rozličných těch státních a společenských (možna
(lost i církevních) autorit. Po staletí tlumili v tom ušlech
tilém liclu všechen, hýť i vzdálený pokus o svohoďu,
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vzdělání, seheurčení; po staletí ho jako nevolné Jěcho
voďili po tvrclých drahách nejnižšího zaměstnání, poslu
čenství, chuďohy, nevědomosti, odříkání . . . Dnes, Indy
témuž lidu Johořšn otevřena stojí hrána svohoay, osvěty,
hlahohytu, neumí se jich zmocniti tou Jětshy nevyspělou
svojí myslí, tou rukou v poutech zakrnělou, hlavou jařmu
uvyhlou . . .
A Jivno, i na lilerus přešel jaksi ten rys neveselý
(a to je též na duchovním životě tamnějčím). V Johě,
luly rozliční Daszyňčtí, Stojalowští zaplavují litl svými
listy a řečmi, nemá Llerus vešheré velihé země, ani je <li

ného svého politického

listu. V čase,ve kterém

v lidu počíná konečně hypěti neslýchané (10qu vření,
Lcly přes n0c mohou nastoupiti netušené, celou společ
ností otřísajíci převraty, nemohli ani vysoce vzdělaní
kněží tamnější pochopiti, Intex-ahjinde (v mim0ha1ičslsém
Předlitavsku) dovoluje se kněžím volně o otázce sociální
. o . .
.
*
mluviti, Jejího řešení se zúčastňovat: . . .

' Mám tu na mysli poměry : let devadesátých minulého století.
Jak nyní jest v těch krajích, není mi známo.
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Ne v zájmu církevního Jemokratismuf ale v zájmu
svaté naší věci, a konečně v zájmu autority samé s radostí
LýcLom za (101)našich uvítali jakési časově ústupky,
nikoliv co clo věci, nýbrž co clo způsobu jejílio

provádění.
Autoritase svým širším ro leeJem,

svými

vyššími cíli, (jen tai: Joveclu si představiti Opmvclovou
autoritu) stůj v popřeclí všech velikých otázek, podniků,

ale nikolijako „výhradně privilegovaná

firma,“

zatlačujíc radostnou snahu a spolupůsol'aeníjiných, nýbrž

spíšejako „první podnikatelu, udávají cí směr,
vykízející jiné lnu spoluzívoclění,
Lu raciostnémupři
clružení.**(U nás je tříštění stran Jěďičným hříchem.
„Dekrety“ se tomu sotva (lí oclpomoci.A kromě toho je
s nimi vždy i to nebezpečí spojeno, že mnoLou opráv—
n ěn o u snahu uLíjí, nejednoho 11o rlivčll o a upřím
n č11o nadšence roztrpčí, od prace odvrátí, nad to pal!
i na cesty závratné snad přivedou . . . Což Ly nemohla

autorita na každém oboru veřejného života církevního
* Choutký demokratické počaly se na př. jeviti v Hex-u německém
v pohnutém r. 1848. Telula jím mocně zastoupil cestu pozdější kardi
nál Geisscl, arcibiskup kolínský. Cfr. Pfůlf, Cardinal Geissel, Freiburg
in Br. 1895. Bd. I., pag. 548 ss.

“ Cfr. c. 13. C. VIII. 9 1. Clemens, tamquam qui omnibus prae

essete noveris,singulos iuva, et singulos releva, qui et singu
lorum onus et solicitudinem portas.

380

vychovatí, postaviti si muže své, vytasití se svou „prací“,
svým názorem? Ne oficielně, ne diktátorsky, nýbrž
normativně, přesvědčivě . . .?)
Autorita nevydávej pouze válečná hesla, netří's'titéž
svých těžkých řadových vojsk dobýváním „stodol a
chalup“. Ale ten kněz, který v povinném zápase často
v doslovném smyslu obětuje co život pro něj má nej
tlražšílxo, měj povznášející vědomí, že n e ])oj uj e s á m ,

any povolané nejvýtečnější síly leží ladem;
mějž i útěchu, že jako on provádí JroLný Loj, tak na

místech nejrozLorlnějšícL Bojujes ním síla vyšší;
měj i důvěru tu, že nejen v případě vítězství Lumic OJ

měněn, nýbrž i lulylay podlehl, jeho představený n e

postaví se na stranu přemocnélxo vítěze, nýbrž
na stranu spravedlivé věci, a že nelóucle vydán v 's'anc.
Dříve se oclpustí Bezpráví spáchané nepřítelem, než neclo
statek uznání tam, kde právem jsme 110směli očekávati . . .

Svatým Budiž právo autority vžcly všecko konečně

zkouřeti, přijímati nel: zavrhovatí. Než rovněž svatě
nechťautorita zachovávápovinnost nepaclati do rukou
Lnecl při prvních počátcích dělníkům vycházejícím na
práci,. nýbrž spíše pokáclati každou snahu ušlechtilou,
' C. 1. D. XLI. Hoc habet prapríum doctrina snogsntíum, ut llu
militer nesciant inferre, quod docent: et recta, quac recte ministrare non
possint. In ves-bisenim eorum proditur, quod cum docent, quasi in quo
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zaopatřovatí podnikatelům nástroje a prostředky, žeLnati
nezištně každému přičinění, i když snacl nestála původně
při jeho kolébce.

Svatým Lucližrovněž právo autority trestati

pro

vinné,. právo,které : šrovcň jest ; trpLaÍ a těžká
p o v i n n 0 st.," Ale Lěcla,kde i : těžkého trestu nevy

cítíli láskyplné

ruky o tc 0 vs Lé .in" Kde přestává

Jam se videntur sublimitatis culmine residere: eosque quos docent ut
longe infra se posítos, veluti in imo respíciunt, quíbus non consolenďo
loqui, sec!vi Jominanďo Jignatur. Recte autem his per prophetam Do

minusdicít(Ezec11.
34.): Vos autem cum austeritate impera
Latis cis et cum potentía. Cum austeritateenimet potentía im
perant, qui subclitossuos non tranquille ratiocínando corrigere, sed aspere
inflectere dominanclo festínant. At contra vera Jíctrina tanto vehemen
tius hoc elationis vitium fugit per cogitationem, quanto ardentíus Bono
rum suorum iaculis ipsum magistr-um elationis insequitur. Cavet ením,
ne eum musis elatís moríbus praeďicet, quem in corďe audientium sacris
sermonibus insectatur.
* C. 3. C. V. (1. 5. Non osculatur semper pater filium, secl et ali
quanďo castigat. Ergo quanďo castigatur, qui diligitur, tunc circa eum

pietasexercetur.Habet ením et amor plagas suas, quaedulci
ores sunt cum amarissímae inferuntur. Dulcior enim est religíosa casti
satio, quam Blanda remissio . . . (slova jsou sv. Ambrože).
** C. 23. C. VIII. q. ]. Quiz! autem ego vos arguo, cum possítis me
uno sermone convincere? convincor enim, cum in Lac parte clericos vobis
masis video neglígentes. Quomoclo enim possum corrigere filios, cum
Íratres emendare non possum? aut qua fiducia sucenseam laícis, cum
a consortílms puďorřs verecunďia conticescam ? Ego autem, Íratres atd . . .
(slova sv. biskupa Ambrože).

." Cir. Bernardus

De consid.]. IV. n. za. 1. c. Nec austerita

temtamen suadeo tíhl sed gravitatem. Ill. infirmiores fugat, bec reprimít
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trest Býti řídkou odstrašující výjimkou, Lcle
; tluče učlechtileiří se mají přeci ním třísti,
any tluče zpupné se mu smějí.. . vtalxovčmovzdu
čí dusí se a ohlušuje život nejlepší.

*

*
:(.

C elé zjevení je síměvěčně,položené (lo půdy srdcí lid
leviores. Ill., si aclm't,oďibilem; lmec si Jesít, contemptibilem reddit:
in omnibus tamen modus melior. Ostatně tu viz c. 4. D. XLV. Lícet
plerumque acciclant in sacerďotíbus, quae sunt reprebenďenďa, plus ta
men erga corrigenďos agat benevolentia, quam severítas; plus collortatio,
quam comminatio; plus caritas, quam potestas atd. C. 5. eaď. Licet
nonnumquam acciďant, quae in sacerďotalibus sunt reprelzenďenďa per
sonis, plus tamen erga corrigenďos agat benevolentía, quam severítas;
plus collortatio, quam comminatio; plus caritas, quam potestas. Seel hi,
qui, quae sua sunt, quaerunt, non quae Jesu Christi, facile al) hac lege
discernuntur: et dum dominari masis quam consulere sulxlitis quaerunt,
placet honor, inflat superbia, et quod provisum est ad concorďiam, tenclit
ad noxam (slova jsou sv. Lva pap.). C. 9. eacl. Disciplína vel míserí
corďia multum Jestituitur, si una sine altera teneatur. S e cl c i rc a s u 1)

ditos suos inesse rectoribus dehet et iuste consolans

misericorclia et pie saevíens disciplína . . . Miscenďaest
ergo lenitas cum severitate, Íacienďumque quodďam ex utraque tempera
mentum, ut neque multa asperitate exuleerentur subcliti, neque nimia
benignitate solvantur (slova zas sv. pap. Řehoře Vel.). C. 14. end. Sunt
namque nonnulli ita district;, ut omnem etíam mansuetuclinem benigní
tatis amittant: et sunt nonnullí ita mansuetí, ut perďant Jistricti iura
regiminis. Uncle cunctis rectorilms utraque summopere sunt tenencla etc.
(sv. Řehoř V..) Srovnej ; jiné kánony té Jistinkce.
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ských, vžclyproměnlivých, vždy různých. Tudíž i čístha
toho zjevení, autorita.
I autorita má svoje děj iny, ne sice po strínce hožshé,
ale po stránce liJs hě, pohucl licimi hyla prováděna,
pokud v srdcích se ujala, v nich půsohila. I autorita zní
(iny rozkvětu a dny úpatlhu.
A dějiny autority vypravují o ěhůďcích jejich nejen

vnějších, nýhiži vnitřních.
Vnějšími ěhůclci autority hyli, hcložnejsoucejí po
věřeni, at' slovem, at' písmem, ať příkladem ji ničili. 

Vn itř n ím i, kdož majíce vyhonivati autoritu, uží

vali jí nezřízeně
— per Jefectum
sum.

neh per exces

Jest dovoleno,není proti autoritě, mluvitio je
jích rušitelích v n i t řn íc h? Jistě že není proti auto
ritě, nýhrž v zájmuautority, mluviti se stanovisha vše
o l) e c n &h o , ahaclemichy, o chyhách při výkonech au
tority se vyskytujících. Píše se přece i o chyhích při
udílení svátostí, při kázání a pocl. Proč hy se nemohlo
tedy psšti a mluviti teoreticky o chyhích při plnění au
tority, a to jeětě v Johě naší, i: chyhím právě autoritou
zaviněným tah citlivě?
Než v případech i: o n 11r e t n íc h vystupovati jak-
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koliv proti autoritě Bollcm (laně 1)ch vždycky věcí velmi

povážlivou, nebezpečnou,

jak (luši vlastní tal: i au

toritě samé.

„O rodičích a o kněžích nemá se nikdy
špatně m1uvití;nel>oť oněm děkujeme za
.
„.
žlvot
tělesný, těmto za zlvot
duchovní, “
tali vyslovila se kdysi zbožná sellsa štyrsLýcll A1p.Tč
vzácné zásady prosté ženy z liclu doslovně lze užíti 0 po
měru našem ]: autoritě.*

Positivní

l'altělcolí

vYstuP ováníProtí ní vI 

jma snacl lllcclání prava u instance v y 35ř í) není věcí Laž

Jéllo; můžeBýti výsadou (po přípatlěpovinností)
několika v y v o ] e n ý c 11, výsadou, jejíž konání mnoho

předpokládározvahy, umírněností, pokory, lísky.
Tal: na př. napomenula kapitula mokučská in corpore
svělxo apoštolsLéLo Biskupa Kettclera, když přese všecky
ostatní výtečné vlastností sam svou prudkostí Jílo své
ohrožoval. Slova, kterými to učinila, budou navždy
vzorem pro (řídké) případy poJoLné.**
' Nemohu se eržeti, abych necitoval při té příležitosti krasný vý
rok : C. J. C. Tam stojí psano C. 36. C. H. q. 7. Queritur pater Je

malo filio, aut queritur filius Je duro patre. Servamus Lonorifi
centiam, quae Jebetur patri a filío. Nouaequamusfíliumpatri in
bonore, sed praeponimus, ;; banan! Clusanlhabet (SYIÍ):filium aequa

mus patrí in verítate.

Et sic tríbuimus honorem debitum, ut non

pel-dnt acqualitas mcritum.
“* P [ il 1 f, Kettclcr, Bd. 11. p. 73. ss.
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Je (1n o t li v c i zlaývá ve všech případech Lonkretnícl)
cesta pouze 11e g a t i v n í: cLovati se vžchLy tak, aby
cllom L zneužítí autority nejen nedali podnětu, nýbrž
nacpali, aby i tam, lule Ly snad l: takovému zneužítí
byla clxuť, chováním naším i ta chuť Lyla odzbrojena.

Není to vžcly snadnou věcí, ale jest věcí naší
osobní cti, a co více, jsme tím povinni právě

autoritě Bokem ustanovené.

Dovolena-lí tu poukázatí i lnu pramenům LluL
ěím kteréhokoliv rušení autority? Myšlenka, i(lea je
jako vžcly i zde matkou skutku. Až o té věci se
ujmouvšeobecné správné pojmy (staneseto vůl>ec
kdy?), pak Lucie snáze i v praxi dospěti věrnějěílxo, svě
Jomítějiíllo zachovávání hranic ať s té, ať s oné strany.

Na ícleu má vliv vášeň, tal: JoLře „nahoře“ jako
„tlaku. Ta otázka nílxďy Ly se neměla řešití srdcem Lo
lestí rozjitřeným, hněvem, nenávistí, uraženou pýchou,
zklamáním vzeclmutým. A máme-li vůbec, tedy Lyclxom
měli zvláště v této otázce náruživý, neušlechtilý, chla
pecký tón odmítati & limine -— vžclyť Běží o statek
s p ole čn ý.
Doba autoritě nepříznivá poJrývá icleujejí „_zclolau.
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Předsuclky minulosti, zvyky a tracliceJívno sice
přežilé, ale pohodlné &lichotivé. ovládají ji nezříJka ne
ět'astně „n a k o ře“.

K tomu(„Joleu) faktické slaLost a („nakořeu)
faktické

m o c, které taktéž nezůstívají Lez vlivu na

clycktění i konaní člověka.

První pom o cnicí autority Lucienepochybně vžcly
cky autorita sa ma so 1:č. Ona udava směr, ona s p ojuje
ostatní, ona nese odpověďnost před Bohem i před ve
řejností. Proto čím větší fondy svatosti, charakteru, in
teligence, zkušenosti mí autorita sama ve své zásobě, tím
lépe pro ni.
Ale který člověk zná a (lovecle všecko? I kďyž to
„vřecko“ se týká pouze jeko podřízených? Kilo není

v tom nek onom nějakou vášní zaslepení

aťjiž pří

li's'noulískou nebo neaprívněným kněvem a nenívistí;
aťsoLeckou panovačností nebo stejně egoistickou touhou
po klidu; ať nezvyklým Xtěstímnebo n e 0 če ké va ným
neštěstím? Komu Ly, ať již posuzuje jednotlivé události
nebo celé společenské vrstvy, neušla ta nek ona důležité
stránka?
Největší geniové na kterémkoliv poli lidského snažení
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měli svoje zákopnílxý, svoje předchůdce, Lteří před nimi
nel) ; s nimi pracovali, pozorovali,mýslilí, jejíchž výsleclLý
jím sloužily za poďLlacl L vlastnímu LaJšní, na jejichž
ramenou teprve se povznesli 11nové netušené velikosti.

A ve správě duší, v onom „umění všech umění“
mělo by Býti jinak, tu Lý,lsažclý měl státi jedině o své
vlastní hlavě, o svém vlastním srdcí, ale i o své vlastní

omezenosti, vášni, neclozímvostí, omýlnosti? . . .
Kclo hlouběji se ponoří (lo dějin, dozná, žc okolo
nejslavnějších vládců ať církevních ať světských stál vždy
celý věnec mužů výtečníLů, za jejíchžto spolupříěínění
jedině jim Bylo možno (lopjati se té výše. Není to

zmenšením, nýlarž zvýšením jejich zásluhy a
chvíly, že Jostoupívše místa v lidu nejvyš
šího, neodstrěílí oclselae malíclxerně a sobec
Iny,co licl choval v lůně svém nejlepšího, ale
že tyto síly lidu nejvýtečnějěí 1: osobě své
dovedli připoutati, autoritou svou vzájemně
sloučíti, naďclxnouti 1: jeclné veliké Blaho
dárné práci společně . . .
*

*

*

Nic nczclí se prostějěím,než otázka rádců. Vždyť
církev sama o to se postarala, aký nikdo, lsclojejí auto
ritou Byl ozdoben, nelaýl Lez nich.
388

A přece ta věc není tal: jednoduchá. Naopak bývala

ocljakžíva zkušebním kamenem vlád.
Ničím se tolik a tak trefně neclmraLterisuje velko

clus'nost, nezištnost, prohlédnvost, ale i hlubší
nadpřirozenš ctn ost autority,nežpomčremkratlě
.

. .

.

zákony ať Božímu ať církevnímu )í Přulaně.

.

Ršďcové, toť Lřemen Pro Představenéllo. Záleží na
něm, iestlí z tOllOLřemenebudou jiskry sršetí, anebo
zůstane-lí němým, temným - Lalvanem.
RšJcové, toť harfa, nástroj hudební v rukou přetl
stavenéllo. Rozličně zvuky ten nástroj dovede ze sebe
* Srovnej chválu, kterou vzdává sv. Bernard

arcibiskupovi senon

skčmu, že výtečné si zvolil rádce. Tr. Je moril'suset offíeio cpíscoporum
(Venet. 1750. vol. I. tom I. col. 476 SS.),cap. [. n. 3.: Prudenter igítur
cogitastis (plur msiestnt.) saeerďotale onus, epíscopale opus curamque
pastoralcm Jignc non posse administrari sine consílio . . . (A mluvě níže
() rádcích jeho Pravíz) Horum nequieseenďo consiliis nee praeceps eritís
in scntentia, nee vehemens in vinďieta; non in corrísenďís severíor, non
rcmissíor in parceuďís, non pusillanimis in exspectanclís; nec superfluus
in victu, nee notabilis in vestitu; non eitus ad promittenďum, non ad
rcclclenríum tardus nec prodígus dator . . . Et ut Brevi omnia sermone
eoneluďnm, si Hs ereďiďcritis, in omnibus, exemplo Apostolř, Lonorifi
cabitis minister-Šum vcstrum: minister—Šum
inquam, non Jomíníum. Ipsum
itaquc honorificabítis, non vos; nam qui qunen't, quae sua sunt. se cupit
honorarí,

non minister—Šum. . .
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výJati, smiřlivč i Lněvnč, radostně i clo plíče,
harmonické i rozladěně, a dovedei — mlčeti.
Všecko závisí na jeho mistru, a i to je dáno (10 jeho

vůle, zdali Lo vůbec užíti clice, jal: Lo užíti clxce,
jaké tóny z něho míní vylouditi . . .

Mince

jsou ráJcovč, někteří ovšem od příron ze

zlata, jiní ze stříbra a ještě jiní : nilllu a mědi.

Ale platnosti jako mince nabývajíteprvtažením
-

z vůle panovníkovy. Známo : dějin, že někdy pa

novníci mince i falšovali . . .

O maršálovi Bertrandovi poznamenali dějepisci, že
z něho Napoleon I. v prvních počítcícli svýcli výbojů
učinil orla, na sv. Heleně pal: husu.
Jak často maně mi ten výt-ol: připaďí o jistých si) o

recll poraďníclx . . .

I nejvýš postavený ríclce je přece jenom podří
zeným . . .
I mocně postavený ríclce má ještě naclěji na místa
výšší . . .
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Kažtlý hoj (i za věc svatou) je věc nepříjemná.
Čím vý's'e palm11:10stojí, tím méně nejednou má chuti

vystavovati osohu svou v hojí, tím více v něm se ozývá
touha po klidu, pokoji . . .

A Lonečnějal: hlízlsajest tu výmluva : „vžtlýt ,on'
jest představeným, ,on' jednou zonoví . . .“
J est u m ěn í duchů v pravdě královských, nejen vhocl

né rádcenajíti, ale i h nezištněmu, otevřenému,

mužnčmu a rázněmu raďění si je výchovati.
3!—

Vypravováno mí hclýsí o Jiecěsí, lide hý snacl po
slední hněz život Jal za svého vrchního představeného.
A nehýlo prý vžchhý tah. Ale tam zachránil nezí's'tný,
neohrožený, ale i osvícený rádce právě onoho nejvýš
šího představeného cest nešťastných, na něž již se klonil ;
a zachránil představený sám sehe, přijav raclu třehas trp
hou, ale spasitelnou.

Dvojnásohná čest huclíž takovým rádcům,
ale i takovým představeným. Za jistýchoholnotí
ratliti, leč i za jistých okolností radu přijati, předpokládá
stejnou ohěť, stejnou spanílomýslnost, stejný svatý zápal
pro hlaho svěřených.

Některé myšlenky o našiel: povínn ostecll k autoritě.

Jen šílenec může poďry'vati za časů nyněj
šícl1 autoritu

z příčin osolaníck, clokoncesnacl

inespravetllivy'ck,

že zaslouženě kyl poleclrtán

mečem autority . . .

Opětně a s důrazem tu Budiž vytknuto, že autorita

jest náš Jrakocenný statek společný,
že doba naše je vůbec autoritě kažclé a cír

kevní zvláště nepřátelská,
že autorita kažclá jen tak se dá myslití, aky p oJří

zený sebe zapřel, sklonil se k poslušnosti,
oběti své zvůle. Nc vždycky nůž zabíjí, někdy i vy
řezává hluboké knisající rány . . .

Snad v žádném jiném národě neviděli jsme tak zkusta

a tak pravidelnětypu knězenapadaj ícílmo své přetl

stavené v novinách zjevně nepřátelských,
j a k o u n á s.

Jak vyjádříti Jostatečně Lanku a neštěstí takového

jeďnání?
I když se chyba stane „nahoře,“ a dejme tomu osutlná
ckyka, jakým právem se o s o Lní věc metá mezi šíro ké

vrstvy
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liďu? Či má z lidu zmizeti i poslední špetka

úctý L těm, [ulo-žjsou mu představenými na místě Božím?

A který laně:svědomitý,

Incl Opravdu mílující,

neclal Ly se raději umučili, než aby takového zločinu
se dopustil na své krvi?
Listy církvi nepřátelslsé, tý že mají Lnězi ; nespra
vedlivě utlačeněmu zjeclnatí právo? Tý že mají utlmtí tu

svatoupásku vzájemné lísLý, (lůvěrý, úcty, Lez
které šťastný poměr mezi Poclřízcným a Přchtavcným se

vůbecani myslítineda? Naše bezcharakterní,

]í

Lerílní lísty?.. .
Možná, že se těmi listy podaří knězi uLojíti touhu
po p o m stě . . .

Možná,

že tak snacl zamezen je (1n o tl i v ý přípacl

zneužítímoci vyšší. Ale za jakou cenu?
Takový knězsnížilsámsebena Lezcharakterního
Lanolzocesvého představeného. (I kdyby se mu
skutečně kýla stala Lřivcla, n e m ěl p rá va vydat; se na

tal: ov o u ce s tu!) Snížil se na dopisovatele za poď
míneL pro něho naprosto 1)e z e c t n ý c L . Žádný před
stavený nemohl 110tak zllanolaítí, jala :lmnokíl se1>esám,
a na celém světě se nenalezne instance, která Ly tu skvrnu

: něllo vzala, neho jen omluvila. Takové jednaní zaslu

huje jen jeJnolxo—veřejnéllo pranýřef'
* Manč nám tu připadá starý církevní kánon: C. 1. C. 5. q. ]. Qui
in alta-ius famam publice scriptu-am aut vel-Bacontumcliosa confixerit
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Takový kněz naučil se cliocliti po cestšcl.: s u 1)i e l: 

tivních, jednostrannýcll, neoLraničenýchč
Jomím veřejnosti, práva, zodpovčJnosti. Dnes se ohlásil
u věci snacl spmvecllivé, ale Lelo ručí za to, že se zítra

neozve: pouhého citli vůstluířst ví, : uraženěješit
nosti, : nerozumnélio kritiků-ství, z Lerostraticlnéchoutky
po sLanJšlecL? Tal: ničísim v soběono věd omíprívní,
které Ly Lažtlý měl jako Jrahý poklad cLovati a střežiti.
Tak vychovává se na p rzívn íll o (a snadero i na mrav
:: í 11o) s 1!e t u . Tal: otřísí v ] i n ý c 11právním svědomím,

navádí je lnu stejně právní (a mravní) cLaLosti . . .

Tak se ne mění systémy, ale otřástise základem

společnosti.
Tal:nezíslnívš se představený, ale ničí se po
slední jiskra Jůvěry a úcty, která mu v dušiještě
zbyla Lu podřízeným.
et repertus scripta non probaverit Na ; elle t u r. Et qui ea prius in
venerit, rum pat, si non vult auctoris faeti causam incurrere. A jinde:
C. 5. C. V. q. Qui ambulat fraudulenter, revelat arcann: qui autem
fiďelis est, eelat amici commissum (co! teprve představeného Í). E. i. Quae

viďeruntoculi tui, ne proferas

in iurgio

ci to, ne postea emen

Jare non possis, cum delionestaveris amicum tuum. Pro jisté charaktery
ostatně tu hned přivčšuiemeještě vážná slova dvou iinýcli kánonů: C. 7.
C. VH. q. ]. Scire Jebes, episcopum in ecclesia esse, et ecclesiam in
episcopo, et siquis cum episcopo non sit, in ecclesia non esse . . . C. 9—

eaď. Quam sit inseparabile unitatis sacramentum, et quam sine spe sint
et perďitionem siki maximam Je indisnatione Dei acquis-aut,qui sellis

ma faciunt . . .
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Tak mstí se osoLní zlo, utrpěněv jednom pří

padě,zapalovíním střech nad hlavami spo

lečností...

Clu-aniž Bůh, aby to šíleně, podlé jeďníní
mělo Býti jednáním kněžským!

Netřeba právě uveclenýek přísných slov nějak zmír
níti? Připouštím jedině, že u nás něktlý &ět i n s t ví sšklo
po té zbraní. Věcí samé ani omluvíti ani oslabiti nelze.

Pranýřujíc Lískupy a představené ve ve

řejnýcla,anacltonecírkevnícklísteck,staví
sobě kněžstvo samo pranýř, nad nějž nic po
tupněj's'íko se neclš mysliti.
I to jest jeJna : ořklivýck Lnusnýck klíz na nožem

životě...
*

.

Ú

Ale jakým jiným způsobem provésti příní vůči přetl
staveným vskutku oprávnění?
Budiž napřed i v tomto případě vyloučena jakákoliv
cesta n e č e s tn i, na kterou Lý jen stín nesprávností, ne
10ýa'1ností,nedůvěry, poclskoku mokl paďnouti. Ten prin
cip nás ucha-iní mnolxé těžké ekýLý, mnollě trpké ěkoaý.
395.

Niluly nemame se více cítítí kněžími Páně, než ve styku,
ať přímém nebo nepřímém, s představenými.

Ano, kněžími.
Což není ním dovoleno přání svá proničeti o t e vř e

ně a plně? A kdyby každý z nás tak učinil na svém
místě, nebude musítí LažJš autorita s těmi přánímí opráv
něnými počítati?
'
Což nemáme prava (něluly i povinností) za (lanýcla
okolností, v mezích povinné úcty i představeněmu říci,

co nás v jeho chování Bolí a uráží?* A (Opět
Luclíž na to s důrazem poukázáno) LJyLy Lažclý podle
svého Postavení tali upřímně učinil, nebyl Ly výsledek

toho jistým?
Což nás může někdo Jonutítí, abychom nečinili nic,
co Ly na jedné straně nás snižovalo, na Jrullé straně palm

přesahovalo míru povinností nám příslušných?
Představme si (liecěsi, lacle Llerus jako celek povin
ností svých je věrně JLalý, klerus osvícený, VčJOmÝsvýclx
prav i důstojnosti

své, neohrožený,

přímý . . . , a 15181115

takový, že Ly u představených svých nedosáhl, oč Ly
se zasadil?

PěstujmemezisebouJuclla věrně horlivostí
* C. 57. C. H. q. 7. Aďmonenďi sunt subdítí, ne plus quam ex
peďit sínt subíeetí. Ne cum student plus quam necesseest hominíbus

subiici,compellantur vitia eorum venerarí.
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L n ě čis Iné, která je konečně základem našeho poměru
1; autoritě.

Nikdo z nás nesnižížse na Pochlel)

níku!

Každý z nás mluv na místě svém pravau, ale ce [ o u
Pravdu!
K a žclý : nás Llásiž se loyšlně, ale neohroženě o prš
vo mu náležející!

Každý z nás Buď celým knězem, celým mu
žem se svými představenými!
Ale ; lla ždý : nás stůj celou upřímnou duší 11au to
rítě, tam Lcle toho 011nás smí očekávati -- i kdyby
L tomu obětí Lylo potřebí!

Až ten (luck nás pronikne,

že se stane našímo

Lccným majetkem, Přesvědčením, pals Buďme jistí, že se
s námi Lucie i „nahoře“ počítati opravdově, trvale.
*

*

*

My sami si odchovávšmc : veliké části své
představ ené) A nevychovšmesí jící), ustanovujíce

oficíelní novinářské chvalořečnílxy, leč
* Rozumí se samo sebou, že se ta věta (&to právem mnohem větším)

(16 ; obrátíti.
Mně tu běží hlavně o to probudítí vědomí a svědomí
podřízených.
Salmti (lo svědomí představených není vůbec účelem
článku tohoto.
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Luaeme-lí o nesmírně důležité věci té míti napřecls priv

né pojmy a palmi stejně správnou praxi.
Stalo se náhodou, či mí věc LluLží příčiny, že abso
lutismus nílnle tal: stroLýcL nepřijal zjevů, jako právě ve
státech slovanských? Ve kterém na příklad státě román
ském, germánském udržely Ly se odporné, sclmítralézjevy

srbského Milana:

Alexandra? Kde Lyl lítl luly tako

vým způsobem v otroctví Jržín jako na příklad na Rusi,
v Haliči? (Našich poměrů schválně nechci se (lotýlxati)
Jest to snad tím naším „slovanským srdcem,“ které
se dívá unášetí více nílaclou než principem, více chvil
Lovými výbuchy než trvalým, Louževnatým, Jůsleclným
jednáním?

Znal jsem osobně vypuzenélxo rusko-polského Lís—
Lupa. Nikdy nezmízel výraz tLlívélxo smutku s jeho
uLlecllýcll hubených tváří. I Lelyž sloužil slavnou mši

sv., Byl zpěv jeho prosycený pláčem. B yl t o pastýř
l) e z c s t zí (] a.

A opět jsem Lclysi vypomáhal na osadě osiřelé, spra
vované ze sousední fary. Bylo cosi Jojemnélmo v tom
všeobecném mocném pocitu Opuštěností, který jal: u mu
. Psáno ještě před smrtí nešťastného krale. Ostatně ještě po tom po

stavila Lo Vídeň.,Fackel“
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pod Nerona a Kalisulu.

žů tak u žen se jevil a někdy i L slzám nutil duše vrouc

nějlí.Bylo to stáJce Lez pastýře.
Proč musí Lýti pastýř Lez ovec a ovce Lez pastýře?
Proč staví se také, že žije pastýř m ezi svými a přece
Lez nich, a že poddaní, ač clenně svého pastýře víJají,

přecena míle jsou jeho srtlce Jalecí? Co na
hradí pastýři čistě radosti plynoucí : vroucího spojení
s dušemi svěřenými? Jest větří požehnání pro statice, než
žíti v lásce a míru s dobrým představeným?
Proto jak pastýř tal: stěclce neměli Ly míti snal'lý
opravclovčjží,

než a l) y 8 e n a č 1i, u vzájemně

(: c t ě,

u vzájemné důvěře, v upřímnělásce. Všecko

o

statní, čím si kromě toho mají Býti, daří se
teprv na tomto základě.
*

Řehole

*

*

sv. Benedikta,

uklidí opatovi:

plní JuclsaBožského

Sciat . . . siLi oportereproclesse

masis, quam praeesse. -— (Oportet ALLatem esse) cas

tum, soLrium,misericorclem;

et semper supe

rexaltet misericorďiam iuJicio, ut idemipse
consequatur.OJerit vitia, (liligat fratres.

— Stu

(leat plus amariquam timeri(cap. 64).
A jinde:Noverit . . . se infirmarum curam
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susccpisse animal-um, non super sanns ty
rnn nidem;

et metuat ProPlletae comminatíonem, Per

quem Jicit Deus: „Quad crassum vídeLatis,

assumeLatís; et quocl Jelaile erat, proíície
Lands.“ Et Pastoris Loni Plum imítetur
exemplum,

qui, relíctis nonngíuta novem ovílms in

montilms, aLŠit unam ovem . . . quaerere“ (c. 27).

A jínclc: Acl ALLatem respicít, quíclquicl
&(liscípulis Jelínquitur (c. 36).
A 11tomu:In ipsa autem correctione pruclcn
ter agat, et ne quícl nímís; ne (luna nímís cračlere cuPít
aerugínem, frangatur vas; suaquc fragílitate semper su
spectus sit, memineritque calamum quassatum non con

terenclum.In quiLusnon Jícímus, ut Permittat

nu

trírí vítia, sed pruaenter et cum caritate ea
amputet, Prout videt-it cuíque expeďíre (c. 64).

A ještě: In imperiissuis (Abbas) sít províílus et
consideratus,
sive secundum Deum sive secundum

saeeulumsint. Opera, quae íniungít, Jiscernat
ac te mperet,

cogítans diserctioncmsancti Jacob (licen

tis: „Sí greses mcos Plus in ambulanclo fecero
Inbox-are, morientur cuncti una (lie.“Haec ergo
alíaque testímonía Jíscretionís matt-is vít-tutum sumens,
síc omnia temperet, ut sít quocl ct fox-teaeupíant ct
infírmi non refugíant (cap. 64).
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Konečně: Alaina non sit turkulentus ct anxius, non
sit nimius ct oLstinatus, non zelotypus et nimis suspici
osus, quia nunquam rcquiescet (c. 64).
Si quis aliquiď rationalailitcr ct cum liumilitatc cari
tatis rcprelmenclitaut ostenclit, tractet Abbas pruaentcr,
ne forte cum propter lioc ipsum Dominus Jirexerit (c. 61).

O poměru poddaněk o Lu představenému uvádíme
jen jedno místo : překrásnéknihy OpataM. Wolteraď
Proinďe iure optimo Abbas Christi scrcre viccs vi
(lctur. Quem igitur ut tuum in Christo pium patrem,
nutricium, magistrum ac clucem, omni proscqui par cat
Lonorc, oLservantia, studio. Vix quicquam tiLi co sit
carius post CLristum vel in maiori prctioi Ut officiosus
patri filius, sic tu illi sinccrum, Lumilcm, gratumque prac
stcs amorcmi Pro tc tuaquc vice excuLat animo nec
quietis unam partem admittit, (lie noctuque provitlcns
tuae saluti, paci ac prosperitati.

* Praccipua ordinis monastici clementa, Brugia 1880 p. 44 s.
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LABIA ENIM SACERDOTIS
CUSTODIENT SCIENTIAM
(Maluch)

V hojí o privilegia stavovská vznesl před lety v Ří
mě jeclen : těch šťastných Privilegovaných proti hleru
celé velíhé Jiecěse těžhou ohžalohu, že je „nevzclělánu—
„ruclistl; a ještě nějah trpčeji zněla slova oné výthy. Ce
lý hlerus Jiecése hyl tím v hlouhi clu's'euražen, roztrp
čen, pohouřen, a ještě po smrti hoďnostšřově s výčíthou
mu toho hylo vzpomínšno.
Ta nevole uraženého hleru je velmi pochopitelna.
Mílo je věcí, jichž neJostateh tah nepříznivěhy vrhal
světlo, jaho nedostateh vzdělání, studií v hleru. Než
stavíce se co nejrozhaněji na stranu uražených, nemů

žemepotlačitiotázky, věnují-li

se naši hněží po

shončených letech seminířshých studiu, jah
hy se mu měli věnovati.

Kríthé zpytovšní svěclo

mí hucle tu zajisté na prospěch.

Jinde promluvilijsme o studiu hohoslovců:
těma toto vztahuje se na studium hněží,

hněží v duchovní správě.
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zvl'ěš'tě

Není v té příčině svědka nestrannějšílxo & spolehli

vějšíhonadknihovnu Lnězovu.
Čím jest knihovna Lnězova? J e s t j e 11o (1u c 11o v

ní zásobárnou,

po případěJuchovn ím arse

n š 1e m . Odtud vybírá podle Johy, místa a jiných

zvláštníchokolnostírozmanitou, přiměřenou a
proto i vpravdězaživnou stravuvlastní duše své
nebo i duší soLě svěřených . Velmi dobrou stra
vou je hrách, velmi silným pokrmem je maso. Ale Lely
Ly matka v rodině (len ze dne, týclen z týdne, ano mě
síc za měsícem vařila jen luzích, anebo přeďmďala jen
maso, Lomu z jejích dětí Ly se ta věčně stejní krmě ne
zprotivěla, ano nezořLlivěla? Ale odkuď nalarati erí
jiných, když v komoře není zásol: a (lům jest osam o

cen, oJervín

od ostatního světa i Lohatých

jehotrhů?- 
Či týlní se ta pravda má jen tělesného polu-mu? Či
je to j e n pohodlnost, je n nevěra, co často nejnadanější
muže zdržuje nařicli Lízání, vzdaluje naěicli zpověďnic?

Knihovna Lnězovaje jeho duchovním

parkem,

kam voclí Juli svou na procházku, aby se z o tavila

vysílena oLcovíním se světem, aby sesein-alapo
prázdné a ohlušující vřavě života, aby na chvíli s o Lě

zase žila, svým snahím, svým myšlenkám, svým ci
tům. . . Na něm, na knězi závisí, Jo jaké společnosti

(03

i v těch chvílích duševního zotavení, duševního vzpru
žení vodí duši svou, zdali do společnosti mužů velkých,
heroucích se vznešenými cestami, neho clo společnosti
(luchů vzdychavých, ano dokonce snacli hahnem ne
čistým potřísněných.

Školou

jest knihovna hněze, šholou svatých, ide

álních zásacl, šholou svaté, icleílní práce, hluhšího váž
ného rozjímání, šholou vyššího názoru prostřed povrch
nosti, lehhomyslnosti, hezmyšlenhovitosti ohyčejného
života.

Mostem

jest knihovna hněze mezi Juší jeho a (lu

šemi velikých myslitelů jiných, mezi prací jeho a pra
cemi, které jiní přeclním v tomtéž ohoru vykonali, mezi
zkušenostmi jeho a zkušenostmi staletí, jež přeciním pra
covala, mezi ním a mezi tichou, ve které žije, i mezi tím,
co tou tichou hýha', co ji hazí, jí prospívá, co ji těší
neho rmoutí.. . ó, holih je v myšlence, že hněz sám
sohě stačí, ohmezenosti, hrátkozrahosti, malichernosti,

uspívající pohoalnosti . . .

A proto huJe vždychy hnihovna hněze i odles
Lem jeho duše, zrcacllemjeho hlouhhy, jeho moc
nějšího napjetí sil, jeho směru, jeho moci a jeho vlivu.
Nikde o hnězi jedním pohleclem tolik se neďovíme, jaho
přecialmšrhou, která v sohě chové poklad (oceněný ne
ho neoceněný) — knihovnu

404

Ale hcle nahrati peněz na knihy, ohzvláště
knihy ohsahu Jůhladnějšího?
Jsou věci, kterých kněz nihcly vzdáti se nesmí, ]: vůli
nímž po přípatlě ani těžkých oh ě tí se nesmí štítiti, a mezi

tahové věcí náleží nepochyhně í hluhší szělání, pokrok
s časem.

Třeha dnes jen jakési 0 patra o stí při kupování knih
(porada s thorníhy — na referáty časopisecké se spo
)

lehnouti nelze. nejcennější (1113pomíjejí mlčením, o lite
rárním pal; smetí často přinášejí Jithyramhy), třeha jen

jakéhosi sehevěďomčhovýhěru, jakésiněkolikaleté vy
trvalostí,
ahy si mohl i hněz skutečně chucly' časem
Opatřiti knihovnu, ne-lí rozsáhlou počtem knih, tedy
alespoň hohatou ohsahem.
Ostatně kněz, který hy si při Johré vůli nemohl ročně
na knihy papřáti 500 Kč a více, je přecejen výjímkou,
a najdou se peníze na věci mnohem méně potřehně (ano
i zhytečné) a zároveň i dražší .
Leč to jest právě nejsmutnější, že chudičhý náhyteh
novosvěcencův (lávno již hyl zaměněn s náhythem ho
hatším, ne-lí shvostnějším. Laciné původní hodinky hý
valého hohoslovce (lávno již odnesli příhuzní a jejich
místo zaujaly hodinky dokonce snad i zlatě. Malé
(Houžhy : Joh přecl svěcením dávno již jsou zaplaceny
a již možná uložen malý Lapitáleh pro (Iny nemoci neh
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staří. To všecko je v pořádku. Ale smutně Jojímí, že
po všecka léta nepomýšleno ani na vyrovnání mno
kých schodku duševních, že po všecek čas po vysvěcení
nepoďníknuto nic pro rozmnožení nábytku ideálního, že
Po 15—20 letech kněžského života v Loapoclířství kně

ze zcela jiném a veskrze zdokonaleném stejně chudí

jen ještě více zapomenutí, jen ještě méně ví
ženš stojí někde zastrčena ta stará knihov—
nička z (101)svěcení, výmluvný to svědek, že

její majetník dávno již náleží mezi duševní

- petrefakty.

Ale kde nakrati času na studia? Opětujia(lů
razem, jsou věci, ve kterých kněz za jistých okolností
nanejvýš se musí omezití, jichž však se nesmí níkclý

uplněvzclítí. Dobrá vůle, šetření časem, ustá
lený (lenní pořádek konají tu zázraky.
Vždyť konečně i katecheta, zpovědník, kazatel, Ju
ckovní správce, jsou-li i mnoho zaměstnaní, právě proto
že nemají kdy delšími studiemi se připravovati na jeJnot

livě výkoný svčlxoúřadu, nutně jsou oďkízšni na
nějak o u knihu, pramento rychlého poučení.Ve sku
tečností tedy i u nick Lěží vždy jen o to, cloveclou-lí,

406

čeko pro duši potřebují, opatřiti si 1:o upí z první
ru lay, aneLo spokojí-li se 's'patnějšímzbožím Jráže Lu

povaným oa pátého již překupníka, zasednou-lí
]: Bohatě upravenčmu duševnímu stolu, nebo nasytí-li
Llaclovící duší svou neslanou nemastnou -— zápražlxou.
Prvním způsobem nalezne Lněz i poučení, iel'xožIlle

clalpro svůj úřad,i příležitost rozžířiti (luževní
svůj obzor. Způsob druhý vede ]: pohodlnosti,
plýtLosti, Juževníodvislosti. Proč tall zřídkasly
šíme s kazatelny téma, myšlenku originelní? Proč na př.
témata cyklická u správců JucLovnícL jsou skoro ne
známa, pravím, želLoLu neznáma? Poněvadž Lněz látku
pro svá kázání skoro veskrze Lleclá jen -— v Lazatelíclm.

Ale kázání i nejlepší je vždycky přec jen jednostranné.
Pročetl-lí jsem j e (1n u důkladnou Lnilmu,obohatil-li jsem
Juli svou 0 pravdu mně (10qu neznámou, mám z toho

zisk pro celý svůj Luďoucí život, rozmnožiljsem
vzkleclem ]: oné pravdě ráznost a natlžení nitra svého
(v jasném poznání, uvčcl omě ní pravdy, v přesvědčení
leží tajemství nadšení), získal jsem materiálu ne pro jeano
kázání, ale pro celou řaclu. . . Správnou zásadou by tedy
Lylo : ne čím více práce tím méně knih, nýbrž ěím víc e

práce tím více knih, ale JůLlaclnýclu, oLsaLem
L 0 11a t Ý c L.

Se čtením knih se má věc jako s cestováním. Čas roz—
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hoduje tu i tam, jak si obě zařídím. Památky téllOž města

mohu i měsíc studovati,

mám-li na to LJy.Mo]1u

však i za Je n nejklavnější z nich prohlédnouti, nemohu
li tam déle pobýti. Byl proto ten jeclenjediný den úplně
prázdným Lohatýcli (lojmů a zkušeností? -- Vstupuji
(lo velkolepého dómu. Slzy se mi clerou (lo očí při prv
ním povrchním pohledu na velkolepý celek. Vedle mne
stojí šťastnější smrtelník: s knihou v ruce ol>c11ázíobraz

po obrazu, památnost po památnosti a La Já v památkách
velikých mistrů. Mně zl>ývá jen Lratičký čas, nutě sebe
sama Lu chvatu, spěcLám letmo od oltáře l: oltáři, od 30-

cky k soše, a za půl hodinky opouštím chrám, želaraje
na osucl, který mi nedovoluje se déle zdržeti, ale i vzru
šen jsa až na dno duše krásou, již jsem právě viděl, pře
svěclčen, že nikdy mi v životě nezmizí obraz její . . . Měl
jen můj soudruh, který s knihou v ruce studoval, Lam
já jen zběžně oči své vpíjel, měl jen on užitek ze své
návštěvy? Ovšem měl z ní užitek jiný, větší; ale ani duše
má nevyšla s prázdnou, i ona obohatila se novou krásnou
zkušeností.
A tal: jest i se čtením. Šťasten, Lomu popřáno velko
lepou nějakou ideu klidně v duši svou taLoI—La
vs sávati,
ji důkladně se všech stran oLleclávati, až 11základům je
jím sestoupiti. Ale jen vyvolení požívají tollo štěstí.
Většinu clivat života pronásleduje až (10 svatého zátiší
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studia. Než již věd omí, že icieatahová jest, že tisíce ji
ných jí věnují nejlepší síly duše své, již ito dovede ně
hcly hluhoho námi zatřásti, činí nás při nejmenším po
ho:-něj's'ími,Opatrnějšími. Někdy se kniha ne hez užithu
prohlěclne (co clo hlavních i(leí) za clen za (lva a tatáž

hniha se pozclěji teprv studuje roh i Jěle . . .

Ale jest umění cestovati s užithem a jest
umění čísti s užitkem.
*

*
s.:

J iným svěclhem snah sehevzclělávacích v našem hleru

jestliterární činnost praktického hleru. Kdo
má ]: tomu příležitost, nechť ne0pomene prohlédnouti si
články i autory nejznámějších kněžských listů německých,

jaho na př. Pastor Bonus, Kčlner Pastoralhlatt, Wůrz
hurger Pastoralhlatt atcl. Mezi přispěvateli těch listů na
lezne profesory, řeholníky, ale snad z Johrě polovice
hněze pracující v Juchovní správě, faráře,haplany,
hatechety. A co více paclá na váhu, nejetlno to jméno
farářské podepsáno je pod článkem, hterý hy každému
profesoru hohosloví hyl hu cti. Řekne se, těm je Johře
psáti na jejich malých farhách. Pravda. Ale u nás hy se
tahových fareh hlidačjších a hu práci literární způsohio

lých nenahleďalo?
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Vždyť mně tu dokonce neběží o to, nadělati z našich
zasloužilýck farářů, katechetů, kaplanů atcl. samých spi

sovatelů. Mě tu Běží o symptom.

Studuje-li v tříJě

na př. šeclesat žáků, nalezne se jistotně i přiměřený po
čet eminentistů, leč Ly všichni Byli Buď hloupí nebo nad
olzyčejpokocllní, leniví. (Myšlenka vzata z Jos. Mal
lerovýck Keusckkeitsiďeen) Pracuje-li na sta kněží na
jecinom vznešeném poli, nalezne se za zdravých i nor
málních poměrů jisté procento, kterým nelze, aby klub
šíclx svých pozorování, Bohatší své zkušenosti pérem ne
sdělili, na jiné nepřenesli. Jaký pěkný pomník horlivosti,
ale i vzdělání postavil si na příklad svými pracemi theolo
gicko-praktickými kuratní klerus tyrolský.
I my máme kněze spisovatele v duchovní správě. Je s t

jejich počet kvantitativně i kvalitativně (lo
sti silný? Na této otázce věc závisí. -—

Jiný ukaz o vatel na cestěza pravdou. Obecní jest
nyní snaha, učiniti veřejné knihovny středisky duševní
110života nejen pro Bezprostředně súčastněné (profesory,
stuclující), nýlarž pro všecky (lucky snaživé v zemi, v říši.
(Jednotlivci Leztoko není ani možní, aby u vyšší míře
súčastňovalse veškerého ruchu duševního, kupuje knihy,
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odehíraje čas0pisy atd.) Dnes již i pro učitele založeny

jsou okresníknihovny. S jakým se k té snaze cho
víme poro zuměním? Jak jsme dovedli z ní těžiti?
V té příčině nelze si naříkati na odstrkovéní kněží se
strany kompetentních úřaclů;naopak Jlužno veřejněvy
znati a uznati ochotu úřaclůza nejúčinnější -- pokud se
neodstrkujeme sami. V Mnichově (jak ujišťuje autor
velmi kompetentní) hývé v čítárně státní knihovny
(10 h ré t ře tin a k n ě ž í. Kclo viděl těsně ohsazena místa

onoho prvního vědeckého ústavu v Bavorsku, dovede
si představiti, co to znamená. Na ten počet jistě nestačí sa
mi profesoři, ale musí na něm míti poďíl i klerus praktický.
U nás stěžoval si člen komise pro zakupovíní knih
na jedné z nejpřednějších universit v říši, že se mu ne

chtějí povoliti peníze na knihy theologicko-katolické,
„poněvadž prý to jsou peníze vyhozené, když po knize
katolické v knihovně universitní nikJo se neptéu. A j e

to pravda.Jest v tom cosi nevýslovně trpkého a
zároveň ponižujícího, vstoupiti na př. clo

knihovny universitní, kde na sta míst je oh
sazeno véžně stu (luj ícími (romány a žurnély se tu

nepůjčují),a mezi těmi neviděti huď ani jednoho,

neho néhoaou nějakého kněze. A jaké chové
poklatly theologické i pro praktického kněze,
pro kazatele, katechetu, zpovědníka, pro sociálního po
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litika a přeclsecluspolků na př. universitní

pražská. Jaký tam poměrněhohatý

knihovna

výhěr čas 0

p is ů i knězi nejvýš užitečných, ne-li potřehných. Ovšem
třeha se napřed (10 větší knihovny, (lo způsohu, jak v ní
o
c
]
[V]
pracovati, vžíti, což není Lez počatečních ohtizi.

VVI

Ale již pomíjím věecký planý vyssi, & ohracím se na

pole přímo i jecliné praktické.

I přes nehezpečí,

že se opakuji, kladu znovu a přímo otázku, kterou okli
kami a nepřímo již častěji jsem vyslovil. Kolik kněží
v duchovní správě prostudovalo se zájmem mimo hoho

sloveckouučehnicipozději některou větší i důklad
nější pastoršlku?
Kolik z těch, kteří skoro kažclý
týden lámou s kazatelen lidu chléh slova Božího, ohe

znamilo se svěďomitějis kteroukoliv klasickou

ho

miletikou? Kolikjichzná Johře morálku, ačko
liv jsou jedinými zpovědníký celých osad a měst? Ta

věcje vlastnězáležitostína's'í lásky k duším, našeho

svědomí!

. Již po napsání těchto řádků připacu jsem na výtečný zrovna o té

látcečlánek:Studium (les praktischen

Geistlichen

(„Pastor

Bonus“, 1899-1900, str. 352—361). Škoda, že mi není možno přesvěd
ěující článek aspoň u výtahu tu podati. Potvrzuje důrazně každé slovo

textu nahoře položeného. Jen dvě věty tu buďte uvedený: „Nur
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Zjev právě tak charakteristický jako zjev opačný (clou
fám ojedinělý), že nastávající farář na konkurs se přípra

voval : gymnasíj nícl: učebnic, anel),což horšího,
že (jiný) Bezprostředně přeclpísemným LonLursem nacpal
Lapsý theologiclsými pomůckami a (opět jiný) při Lon
Lursu samém posílal otázky do hotelu učenějšímu příteli . . .
Palčivé, nepříjemné otazky! Ale 1:30 chce si utvořítí

celkovýobrazojeclné: nejvážnějších

i : nejvlívu

pln ěj šíc 11stránek kněžského života u nás, n e s mí t ě c 11

otázek olaejítí.

Aleje studium skutečně jednou : nejváž
nějších i nejvlívuplnějšíc stránek kněžské
110života? Toťnaclevšipochybnostjisto. Modlitba

a studium jsou sloupy kněžského života. Kcle
na (lv o u sloupech spočívá celí Budova, tam je stejně ne
Lezpečno zanedbati, podkopati 11t e rý L 0 l i v z nich.
*

*

soweit ist und bleibt ein Priester allseitig korrekt,
alserclasStudiumďertbeologischenDísciplinen achtet
u nd pil est (podtrženo v orřginálu). Der Sat: brauclntnicht erst be
wíesen zu werden: experientia Jocet (pag. 354; něco níže námitka, že

není kdy, a odpověď: „Der Eifer

allein finďet Jie Zeit“ pag. 360.).
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Studium jest naše zbraň. Tou zbraní Lšjíme
vlastní tluče své od nebezpečných nepřítel zahálky, lek
Lomyslnosti, povrchností a ještě jínýcl: nebezpečnějřícll
níružívostí. Ama studia et carnís vitia numquam amalaís,
praví sv. Jeroným. Více opravclové Lísky ke studiu a
Bude měně pacllýclz kněží.

Tou zbraní máme Líjití ocl Lluďů tluče nám svě
řené. Dnes již ; zastrčené vesnička může Býti jevištěm
pohnutých BojůJuševnícll, komplikovaných Lluclůa přetl

quLů. Svatost života, dobrý příklad duchovního pas
týře nejsou Lez ceny v takovém Boji: získávají knězi

pevně jisté pozadí. Cena teJy jejich jest jen nepřímá.

S přímým užitkemje kněžské vědění, ostří ve

(lenýcll Jůvoclů, mocní síla pravdy; ty ro zho
Juj í (vecnemilostíBoží) o konečném vítězství nebo
též o 11o neč né po ráže e. Co souJíti o vojínovi, který,
tíhna proti nepříteli, zbaběle nebo pohodlně odkazuje

zbraň?Válka je, válka, mající rozhodnoutio nej

vyšších statcích duševních, a kde ještě není,
přichvštš

co nejdříve. Jakou to hroznou Bereme

na sebe zodpovědnost přecl Bohem, že v ten čas my
vůclc o vé lidu z neaozíravě krátkozrakosti nebo poko
(nné zaLílčívostí odkazujeme zbraň konečně rozhodující!
*
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Stuclium jest pramen nejčistších hněžshých
|.a (1o s t í. Jiní věc jest jaho hudlař pracovati ve zpověď
nici, jaho nevědomý hazatel mluviti liclu, hatechisovati
mládež, a jiná věc je zasahovati mocně clo srtlcí a osudů
lidských, tu zaclržeti nešťastníha na pokraji časné i věčné
zíhuhý, tam vrátiti Jíthšm otce, roclině živitele; tu za
chovati nevinnost prohouzejícímu se ještě a nezhušenému
životu, tam vrátiti mocným slovem neřestna cesty hající . . .
Kněžský život není hohatý raJOstmi, ale kde si jich za

slouží,tamty radosti čistě hněžshé předčí vše
cho, c0 svět může clšti srdci liďshému. Jen třeha,

ahýchom uměli je nalézti!
Ne na povrchu, ve hlouhi žije všecha krása,
vešheré hohatství našeho povolání. Na povrchu
je chlehařství, na povrchu je ono malicherné shánění se po
vnějších úspěších, na povrchuje nedostatek onoho stathu,
jenž hý důstojně mohl vyplniti prízďnotu naší duše, na
povrchu je nuda, nevšžnost 11vlastnímu stavu, touha po
světských rozhoších.Vhlouhi je zlato ničímnezhalené (lu
ševní svěžesti, v hlouhi jsou Jiamantý ostře rozdělující
pravdu a lež, v hlouhi mocné železo na potírání neřesti,
v hlouhi Bohatství vížného názoru na světa život, v hlouhi

ono uhlí hněžshého naclšcní, které parou přehonšví oh
tíže místa a času, poamaňuje sohě Juše. Cesta však do

hlouhi jest modlitba a studium vážné, ohětavé.
415

Nezná veliké a nejkrásnější části kněžských
raclostí, kclo nezná ůsilnéllo, obětavého stuclia.
*

*

*

Jest zásaďou olaecně přijatou, že pokrok na příklad
v rolnictví, v lesnictví, ve vinařství a vůloec v každém

ol>orulidského snažení se řídí pokrokem

té oné

vědy, a že základem dobré praxe je předchá
zející Jolará teorie. Či jediné v onom „umění
všech umění“, ve správě tlačí má se věc jinak?
Není i tu pravtlou pravdoucí, že (nehledě ani k oLraně

od Lluďů)pravý prospěch (luší nezbytně toko
žádá, aký ku kněžské modlitbě Bratrský sepo

jilo kněžské studium?

Studium vtiskuje celému charakteru kněze
známku vyšší ušlechtilosti a důstojnosti. Naše
(laka poLrala knězi všecko, čím dříve na venek přecistavy

jinými vynikal, a podnikla, co 1)le v její moci, aby 110
stlačila co nejníže. Naře cloLa zároveň klade až přepjatý
důraz na osobní vzdělání. A v té době Lýckom se měli
spokojiti, nebo se směli spokojiti ve společnosti liclské,
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v níž tah vážných hájíme zájmů, místem „posvěcených
sedláků“ (cituji doslovně výroh takového hněze o sohě
samém)? Fakultativně stuJium, které hněz přetl dávnými

lety hýl panihl, nenahradí pozdějšího zaneJhávání veš
VVI

heré vyssi práce Juševní.

Koho věc zajímá, ať si všimne hihlioteh s t a r ý c ]:
klášterů a honventů. Jak mocně se v nich odráží živý
i vědomý zájem pro vešheren duševní ruch Joh minulých.
Jahá to na příklad mezi knihovnami vídeňskými perla
hihliotéha oo. karmelitánů. Jaké mezi těmi přísnými mni
chy fíoh minulých hylo větlechě snažení, jahá péče a zá
jem Juševní, že nejlepší íla svých (lol) Joveali nejen

oceniti, alei získati.
Než ta chvála týká se mnohých našich starých hláš

terůjenaž po druhou polovici předminulého
století. OJ téclohyjahhyuťal,všude jen smutné
zříceniny, literární smetí. V t ěže Johě, jal: cír
hevní dějiny vypravují, p o číná se v těchže hláš

teřích i řítiti klášterní kázeň. Je to náhoda?
Aneho potvrzení pravidla, že i v hlášteřích, hcle je Je n

sloup, studia, se sřítil, sřítíseisloupďrullýy
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m o Alítka? Chtěl-lí Ly lulo tu větu oLrítítí, nic Ly
cLom proti tomu nemohli namítatí.*

* O výzuamu studií pro klášterní disciplinu neiáčinněii pojednává
M a 1)i l l o 11v díle opětně chváleném De studií: monutieis. Tom I. cap.
:. pag. 6. píše: Quamquam verum est: studia in coenobiis nunquam fuisse
praeeípuum monaclxorum intentum, neque singulis ;psorum necessaría ad
acquirenďam prOprii status perfectionem, nihilominus potest Šnďubítan

ter userí impossibile fuisse absque eorundem (stuclíí)admi

niculo monacborumsodalitía Jiu i co online rectaque

0 e c o n o m i a s u s t i n e r i, quam ib; al) ínřtío huius professionis auctores
(zakladatelé řádů) stabílierant . . . A jinde (str. 31.): Qui ergo Íieri possit,
ut diu quia maneat in cella. reclusus vitnmque solitariam penítus deset,
ncc non ólentíum penitus sex-vet, absque uno studiorum subsidío? . . .
Hoe sublato ndminiculo (studií) . . . fit, ut e : plc :-u mq u e a mo n a

cbo quaerantur externi oblectamenta, quae ex vnnís
oecupationibus, vel ex mnterialibus obiectís Lauri
un t u r, eum spiritualibus

inter-ius (takovířeholníci)príventur,

quae Deus ii: tantum elargítur, qui ad se ipsum in cunctis operíbus unice
intuentur. Něco níže pak: Ubi primum in coenobiis studia elanguerunt,

omnis quoque discíplinae reg ularis Lonestasacinihilum
: e (1a c t a e s t, rerumque temporalium cura illieo subsecuta, cum mundo
et vanitatibus ešus initum est strieto foeclere consortium, ex quo subinďc
proďiit totíus monasticae perfeetíonia cleanlatio.Pas. 49. odpovídá na ná
mitku, že „ex multarum scientiarum apparatu corďis tumorem elationem
que posse consurgere . . .“: Quanďoquiďem líquido eonstat, ambitionem
ntque iactnntiam non mínus in indoctos, quam in aapientes ucpissíme
dominari: quinimo rnro evenit, komínem sufficient; lumine praeclitum in
eos lnpsare vanitntis exeessus, queis multoties parum aut nihil scientes

subiiciexperíuntur.Ignorantia
Lumiles.
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plures habet superbos, quam

Verum enimvero data etíann Lac hypothesí, quod nimi:-um

Sv. Pavel praví: Qui ígn orat, ign oraLitur.
Beneclílxtini mniclxově'tíu sv. Bonifacia napsali si ta slova

nade vchodem clo (Bohaté) své knihovny. Nikdy na mne
ta slova neučinila tal: hlubokého (lojmu, jako na tom
,
V
miste.
"- _

scientiae vanitatí ac elatíoni sulxlantur, nunquid propterea vitanclae
erunt? . . . Auďšamus quaeso divum Augustínum, illum inquam admi
rabilem genuinae scientiae Doctorem profunclaeque humilitatí: prodi

gium(setmo354.num.z.): Scientia, nit Apostolus,inf1at.

Quiz!

ergo? scientíam Íugere debetis? et electuri estis nihil
acire potíus, quam inflarí? Ut quit! volní; loquimur, si
melior est ignorantía, quam scientia?
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KDE KAŽDÝ KNĚZ MÁ BÝTI
ODBORNÍKEM
Býti „zbožným mužem“ a „vésti duchovní život“, je
v těc11(Ivou pojmech nějaký Llulfs'í rozdíl. či Běží Při

nich jen o rozličné pojmenování téže věci?
Nelze pochybovatí, že oběma výrazy často tatáž se
naznačuje věc. A opět neméně jest nepocLyLnÝm, že mezi
nimi jest opravJu rozdíl hlubší, věcný.
Tal: na Příklad víc]ouce obyčejnou vesnickou Babičku
mnoho se modliti, dlouho v kostele trvati, horlivě svá
tostí příjímatí, rádi o ní uvěříme, že jest ženou opravJu
zbožnou. Zdali Lychom však též o ní řekli, že „vede
Juckovní život?“ Sotva. Užití o prosté, třebas zLožné
LaLičce tOllO slova, připadalo Ly nám Právě tal: malo
vhodny/m, jako kdyby nělulo o vesnickém, třebas ušlech
tilém clěvčeti tvrdil, že má mrav aristokratický. Ovšem
zas naopak, Lclyky ním někdo vyprávěl o klášterní panně,
kterak vede život opravdu duchovní, ani na chvíli lay
claom o ní nepochybovali, že mnoho a vroucně se mocní,
že přijímá často svátosti atcl.
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V čem teJy záleží r o z &íl pouhé ohyčejné zhožnosti
a života vpravdě duchovního?

Duchovním

životem rozumímepřímou a u

věclomělou, podle přesných zásad i pravi-
ciel duchovních zařízenou, vytrvalou sna
hu po vyhořenění našich vášní a (cožs tím
vyhořeněním vždy souvisí) p o v z r o s t u v e c t n o s
s t e c 11. Při z h o ž n o s t i, jal: ohyčejně tomu slovu roz
umíme, marně hychom této jahěsi : á s a cln o s t i, s y s t e
m a t í č n o s t i, toho vědomého snažení hledali.

Je tedy patrno, že pole duchovního života je širší.
Byť i ne v jeclen a tentýž čas, jednou jeclinou ranou, ale
znenáhla, svou Johou vztahuje se duchovní život he
všemu, co hy pravému pohrohu duše mohlo jahholi pro
spěti neho žhoďiti. Při pouhé zhožnosti je ta snaha více
n a h 0 cli 1o u, zříďhahcly vystupujíc z mezí nutné sehe

ohrany,Jefensivy.
Duchovní život jest i 111u h ří než ohyčejná zhožnost.
Snaží se sestoupiti až hu kořenům pohleshů, 1xvážním;

vypíná seaž hu vrcholkům ctnosti, h dokonalosti. Zhož
nosti ohyčejně ta vyšší a proto i nepoměrně namahavější
snaha je cizí.
Proto též předpokládá duchovní život 8y s t e m a
t ic ]! & v z (1č 1á ní v pravclách ]: němu se vztahujících,

ať už (luše toho vzdělání nahyla z knih duchovních,
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neho návoclemJohrého duchovního vůtlce, neho (mimo
řáclně,jaho u něhterých svatých Božích) nadpřirozeným
světlem od Pána. Duchovní život předpokládá 0 1)y
čc j n ě i vyšší stupeň duševní energie, láshy Boží, milosti
u toho, 1:30 se mu odevzdává.

Mezi člověkem zhožným a vpravdě duchovním jest
(ahych věc příkladem znázornil) rozaíl asi jako mezi s a

mouhem a mezičlověkemoclhorně vzdělaným.
Nejeden geniální samouh (laleho předstihl tisíce lidí for
málně i odhorně vzdělaných, vyházav nové dráhy liáshé
práci a liďshému polu-chu. Přes to všah sotva se (lá upříti,
že vědění samouka (leč hy pozclěji vytrvalou pílí a ta
lentem Johonil, čeho se mu v Prvotním szělání neclo
stávalo) huďe vždycky více méně j e (1n o s t r a n n ý m,
necelým. Poclohně nelze pochyhovati ani o pravclě, že
přes jednotlivé v ýj i m e č n & shvělě úspěchy samouhů,
c e 111e m a p ra v i (l e 1n ě pohroh litlstva spočívá přece

jen na správném teoretickém i formálním vzdělání.
A tak není nihterah vyloučena možnost, že i prostá
a vyššího vzdělání postrádající Juše z litlu, je-li hluhoce
vroucná, pouhou zhožností i jinah v ctnosti dále dospěje,
než mnohý člověh s duchovním životem Johonale ohe
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znémený (v čemž ostatně o solaě ještě nezáleží život (lu-v

chovní), ale vlažný a povrchní. Běží-li věal: o vyšší

snažení, o vyšžísvatost,i samé vroucnosti

Lucie

stavěti na vzdělání Juchovním důkladněj
ším. Tu pravdu lze na příklad v Lléšteřícli, kde vedle
Lněží vysoce vzdělaných i prostí synové lidu ]: témuž
cíli dokonalosti křesťanskéjsou povoláni, takořisarukama
chápati. Jsout' i mezi těmito Bratry laiky jednotlivci po
svatosti se snažící, ale ti vždycky při vší ostatní prost
nosti jsou v pravclšcli duchovních Pravými mistry .
A lze se tu Jovolšvati příkladů některých svatých Bo
žích, kteří, na příklad jako sv. Felix a Cantalicio, ne
uměli ani čísti; jal; Byli nevědomí v učení pouze světském,
tak hluboce se vyznali ve vědách Ložslxýcll.

Po tomto rozlišení napadá ném sama sebou otízlxa

další: mš-li kněz žíti jen životem zbožným,

či též

i (1u c 11o v ním ? Odpověď na tuto otázku zní stejně,
ať již máme na zřeteli duchovní prospěch kněze, nebo
prospěch Juží jemu svěřených.
Proč na příklatl nespokojí se stat, aby na místa clůle
žitější při železnici pastaveni Byli prostí rozumní mužové
z lidu, majíce dokonalou znalost případných předpisů
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železničních, ale jinak Lez vyššího vztlěla'ní? Proč žíclě
stít, aLy úředníci železniční luomě jmenovaných právě
vědomostí věcí železničních měli ještě i vzdělání gymna
sijní, či jal: je obyčejně jmenujeme, formální? Poněvadž
se na takových místech snadno 111011011
uclíti případy ne

předvídané, zavilé, se které ani služební řád není, kde
třeba úředníku samotnému rychle a Lezoďizlaclněrozliocl
nouti. Na to však nestačí obyčejný Jůvtip muže z lidu,
na to třeba míti rozum vytříbený studiemi a vědou.
A nelze totéž měrou mnohem vyšší říci o knězi?
Mravní povinnosti kněžské naležejí nepochybně i: nej
tčžš.ím Že ! meze jejich často velmi jsou neurčitý, ví
každý z nas. Jak snadno tu mohou nastati & nastávají
Lolise tím nebezpečnější, čím více Lněz povoláním svým
často claleko odveden jest oci druhů ostatních (lo samoty
a Opuštěnosti života venkovského. Tu pair, Opakují-li se
takové Lolise častěji a není-li jicli rozřešení dokonalé,
je možná jen (lvojí věc. Buď se lměz naclolaro vzdá na
(lěje, aLy se mohl v životě vnitřním řícliti veskrze zása
dami duchovními, a spravuje se pal: více méně svým vlast
ním rozumem, řekněme Lnecl, svou vášní, propadá —

laxismu.

Anebo nechtěje upustiti od zásady, ale uží

vaje jí jeclnostranně, a tím i nesprávně, stává se mučecl
nílxemsvé vlastní duchovní oLmezenosti, propadá nezřídka
sin-upulositč, úzkostlivosti, malomyslnosti, : o u f a 1o s ti

4:4

a jiným „n e ga t i v ůmťťf které jako Jomací Louka veš
kerou sílu duševní vyssavají, veškeren vyšší vzlet činí
nemožným. Že tal: zřídka kněz světský ve svém duchov
ním životě (lovecle zachovati zlaty' střetl, že tal: často po
tácí se mezi oběma smutnýmí extrémy laxismu a skruPu
losíty . . .I
*

.

*

V každé farnosti najcle se některá. duše, které Bůh dal
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vyss: schopnosti pro život Juchovní. Vé s ti takové duše
náleží 1: nejkrásnějším strankám kněžského povolání.
Z a n e (]]) a v a t i jich bude snacl jednou Pati-ití Lu věcem

předBohem těžce zodpověaným. Vésti však cestou vyšší
dovede jen ten, lulo sám tu cestu zná.

Tu myšlenku lze ještě jinak rozpřísti. I v nejzapacllejší
obci, ív nejopuštěnějším kraji setkává se kněz se strašnými
vššněmí, jichž výbuchy Pro celé roclíny, někdy Pro celé
farnosti jsou zíLuLny a proti nimž n yní pastýřduchovní
úplně je malomocným. Snad přeci Pěti, (lesíti lety . . .
' Klečel jsem ve Štýrsku, hluboko v horách, na hrobě kněze velmí
hodného, který v návalu slu-upulosity, úzkosti a pod. sám revolverem
nešťastnému životu učinil konec.
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byl by s výsledkem mobl vášním těm čeliti -- kdyby
t o m u 1)yl r o z u m ě I, kdyby oko jebo bylo dovedlo
rozeznati již napřeď, co přijJe. Jaké si mobl přecl Bo
bem získati záslulay, kdyby to byl Jovan! . . .
A opět. Přiklekají k našim zpověďnícím kajícnící a
jejich tluče pokryty jsou hlubokými ranami, kterýcb ani
sami sobě necbtějí příznatí, které přeclsebou i před kně
zem bleclí úzkostlivě zakrýti. Jaká raclost pomocí těmto
přeubobýml

A naopak. Jak snadno lze i ublížiti kajícníkovi, ebo
vá-li se k němu kněz s přísností, ač zasluboval útrpnosti,
trpělivostí, blubokébo politování . . .
Dokonalá znalost morálky o sobě ještě nestačí, aby

kněz byl dobrým zpovědníkem. Musí míti i hlubokou
znalost srclce lidskěbo. Klíčem však k ní nejlepším bude
vždycky, aby kněz sám byl mužem života vnítřníbo, clu

cbovníbo.Jen kilo sám srdce své všestranně

i hluboce vzdělává, dovede všestranně
ibluboce čísti v srtlcícb jinýcb. Jen kdo
sám zakusil boje a náznaky ctnosti, burle
clobry'mvůdcem duší jiných v bojícb o ctnost.

Přesvěďčení, že kněz, má-li zasloužiti tobo jména, musí
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Býti m u ž e m m o AlitLý, Llulmce zakořeněno jest v Het-u
našem. O(ltucl i veliký je počet liněží modlícíck se, o
pravdu zLožnýcL. Méně zakotveným, ano tu i tam ne
známým jest přesvěclčenío užitku a relativní nutn o s ti

živo ta kněžského vpravclě duchovního. Že toto
zaneJLání teoretické nezůstalo Lez škodlivého vlivu na

praxi, rozumí se samo sebou. Vyšší život duchovní né

ležíu nástéžnamnozei: „nivšm zaneJLa nýmu. Mám
zjevu toho málo ratlostnélio udati 11111]) ší p ř í č i n ý?

Jen zdaleka a povrclaně se jich dotknu.
Jednostranný Jůraz na život kněze „nšlaožnýli. (Ten
důraz m5.svatou Oprávněnost; jen Ly si Bylo příti, aký
Byl &o p 1n ě n, na život „duchovní“ vůbec r o : š íř e n a

povýšen.)

Ne clo stateční průprava v životěduchovnímjiž
v semináři.Netlostatelx (10Lré asketické litera
t u r y (1o m ě c í. Neznalost literatury clucllovní cizí.

Poměrný neJostatel: dobrých zpovědníllů.
Poměrný nedostatek klášterů.

Snad se zavděčím, uvedu-li na Lonci této statě Lratičlxý

přehled literatury asketické, jejímiž alespoň některými
spisy lměz ký se mohl a měl opatřiti.

4:7

Pramenem

nihcly nevysýchajícím všeho hluhšího

vzdělaní duchovního hucle vždy sv. Písmo

a spisy

sv. Otců (Basilia, Chrysostoma, Jeronyma, Ře

hoře Vel., Jana Klimaha, Kassiana a j.). Ale není
(lína všem, čerpati hezprostřeďně z pramene.

Literatura s tarší, středověká, hlavně P&Lze 16., 17.
století, ohsahuje díla velké ceny ashetichě, žel, že u nás
naclohro téměř jsou neznama. (Pe ra u 1t nahradí i 1:a z a
t e li celou kazatelskou knihovnu; A1 v a r e z (1e P a :
s přehohatým ohsahem ; L a n c i c i u s-Lonczynshi v ně

kterých pojednáních zrovnajediný ; Nigro nus-Negrone
se stálým zřetelem h historii a literatuře starých institucí
duchovních, zvláště pak řeholních; Ni e r e m 1)e rg ;
D r e :: e 1i u s; B a rra &i u s, s výtečnými asheticho-mo
ršlními výhlacly sv. evangelií; Le s s i u s — všichni : To
varyšstva Ježíšova. Mimo ně harmelitě Jo h a n n e s a

Jesu Maria, Liherius a Jesu, Thomas a Jesu,
Michael a s. Castharina. Dále Ruyshroech
s originelnímipohledy (lo života duchovního; Sa cy vy
hlíclš poJohně jaho Barraclius sv. evangelia a listy sv.
Pavla a j. Všichni tito autoři nejsou ani u nás tak ne
přístupnými, jal: hy se na první pohled zdálo. Často lze
nalézti též v katalozích rozličných antihvarištů, zvláště
z Německa, velmi cenné spisy starší 0 duchovním životě
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za peníz poměrně levný -— ale nás více zajímá novější

cluchovní francouzský kaviár)
Mnoho se užívá ještě(Inesspisů sv. Františka Sal.,
kterých nelze (losti vynachvaliti jali hněžím tah laikům.
Spisy sv. Alfonsa nevynihají sice původností, za to
však jsou oclleshem horlivé, prahtichě, mocllithou rozní
ceně clu's'evelikého světce a hishupa. Spisy F 45n elo

novy učí hluhoho nazírati clo duší. Spisy hard. Bony
jsou klidné, Lršthě, ale důkladné a velhé ceny.

Jaho všeohecnš hompenďia duchovníhoživota
hthež tu jmenovániRodriguez, Scaramelli, Ro

gacei a Rihet.
Pro hněžshš rozjímání

hodí se výtečněSpáčil,

Chaignon, Décrouille, Schlčr, Můller a (vše
ohecní) Vereruysse, Wahl, Duquesn e,Huon
Jer a j. .
Mimo uvedené již nahoře spisy duchovní (svatého
Františka, Alfonsa, Rodrigueza atd.) a jiné všeohecně
známé a proto zde mlčením pominuté (N sis l e (l o v š ní
K ri s t a, S 1:u p o li a pod.) mocně půsohí na ducha
životopisy svatých Božích a též jiných mužů, zvláště his
hupů a hněží o círhev zasloužilých. Upozorňujeme zde

na životoPisyhishupů rakouských Gassera a Zwer
gra; dále na hiografie kardinála Geissela, hishupa

Kettelera,

mnichamaurinshéhoMahillona,

har
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Jinšla Manninga, apoštola malomocnýcLP. Dami
ana, známého historika Jansena, kněze Alkana
Stolze a j.*

S v. B o n a v e n t u r a (též veliký duchovního života
učitel) Praví: Per ista tria tota vita tua (lecurrat, ut sem

per orca aut legas aut serviasf" A jinaefhn Funem,
ne facíle rumpatur, e triplici reticulo componas, videlícet

ex sacrarumscripturarumclevota lectione, ex seclulae

orationís compunctione,ex Lonarum actionum Lu
míli executione. Lectio (lat materiam et quasi semen Lonae

cogitationi. Oratio
rigat et acl perfectum rolaorat et
cor illuminat aa intelligentíam, et impinguat effectum acl
saporem. B ona actío . . . lactificat conscientiam et
(lat fiduciam spei in Deum, et si .A Loz-am íntercipít
Jevotíonís quietem, tamen meretur Postea maíorem (lulce
Jiní: infusionem et gratiam puritatis.

* Zevrulančiší tituly jmen tu uvedených, obsah, ocenění spisů nami

jmenovaných lze nalézti v díle Hu r te ro vč, Nomenclator liter-tiu:
(ed. II. Oeníponte 1892), a v H e i m buc l: e ro v i, Die Bibliothek
(l. Priesters.

“ In regul. novitior. c. 4.
*** De inform. novitior. c. 4.
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HABITARE FRATRES IN UNUM . . .
(Zam)

V seminářise vychování hněžshé počíná, dohonává
se na faře, Lam mlaclý hněz po vysvěcení se dostane.
Pravdivým-lí je přís oví, že finís coronat opus, pah jím

í vyslovendosah prvního okolí, první domácnosti,
v níž mladý novosvěcenec žije . . .

*

Známo, že ze všech zemí rakouských náhazou jose
finskou nejméně postiženo hýlo Tyrolsko. Zásluhu o to
dlužno ovšem přičítatí rázněmu uvědomělému lidu, ale
více snad ještě farářům tamějším. Ti dávali tehclá na

stávajícím hohoslovcům raclu: „Neposlouchejte před
nášel: nevěřících profesorů (na tehdejším generálním se
minářiv Innomostín Nestudujte hohosloví podle jejich
shriptl 0 ostatní se postaráme mý po vašem výsvěceníl“
Tah teclý hohoslovci schválně nestudovali hohosloví —
ale zůstali aspoň čísti falešných doktrín josefínských.
Teprve po vysvěcení vzali je faráři (hýli mezi nimi
mužové výtečně vzdělaní, někteří prosluli až i za hranice)
do své školy a vychovali z nich hněze nejen zhožně,
nýhrž i opravdu theologichý vzdělané.
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Tal; Byla fara mladému knězi l1racll>ouproti
zlému duchu času, ano nahradila novosvěcencí,
co čas mu nespravedlivě vyrval.

Mladý, Jo života vstupující kněz je v mnohém ohledu
jeětě nedopečený, ncLotový, nejen co do průpravy vě
decké, nýbrž i co (10 vychování mravního; mravní zí
sady v semináři nastřšclané nyní v životě teprve musí se
osvěclčítí,utvrďítí. OLojí to vychování, i mravní, ale
nezřídka i vědecké, Jokonívš se hlavně pocl vlivem

první domácností.I ona jest ještě jaksi ústavem
chovávacím pro mladékněze.

vy

Samota, nebo správněji o sam o cení, není pro každého.

Může z člověka učiniti Buď světce nebo ničemu.
Pro mladého kněze se srflcem jeětě vroucím, s duší po
sLlíženíf po výměně i(leí prahnoucí, se srdcem, které se
ještě nenaučila úplně resignovatí, které nacpak tal; ršclo
věří ve štěstí, v lidskou upřímnost a lásku -— pro kněze
* Ani toho nebuďiž zapomenuto, že výchova semínářska potřebu
bližšího přátelského styku jen zvyšuje.
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mladého jen řídkou výjimkou Lucie úplné osamocení
školou svatosti.
Nenalezne-li

mladé srdce kněžské (l o m a , n a fa ře ,

klidného, šťastného, Lratrslzéllo útulku (který
Lymu do jisté míry nahradil rodinu, kterou právě opustil),

Lucie 110instinktivně

Lleclati jinde, mimo faru —

ale sotva lulý lnu svému prospěchu a štěstí.
Bude 110Lleclatipo rodinách farníků, po hostincích,
po klubech Lartařů a j. Nejeden kněz touto cestou
propadl povlovně cpilství, nečistým zápletkám, lenosti
a jiným zlořádům.
Hle, opět důvod pro význam domácnosti v životě mla

Jéiio kněze. Domácnost rozhoduje přímo o jeho štěstí
a spokojenosti, nepřímo snadno i o jeho ctnosti
. . .

Každá působící síla má pevný Loď, z něhož vychází,
každé operující vojsko Operační čáru, o kterou se opírá.
Operační čarou mladé kněžské půsoLnOsti, pevným Lo
Jem, ze kterého vychází, Lucievžclýclxyfara, t. j. poměr
mladého kněze L domácím, především pal: lnu předsta
venému.

Není-li ten poměr spořádaný, je tím domácím ne
čtčstímjiž předem ochromena síla mlaclélio kněze (o pří
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kladu a působení LoriívéLo staršího kněze na mladého

podřízenéhoani nemluvě),již předem zlomen Juše
jeho vzlet. Domácí muka pověsí se mu jako závaží
na nOllY, při Lažclém vystoupení navenek, při každém
kroku Lucie cítití jejich tí11u, unaví se clo smrti a přece
nic zvláštního nevýkoná . . .

Je-li pal: dokonce poměr domácí nepřátelský,

co

mlaclý kněz vykoná, sLoří jiní a konec všeho: veřejné
i tajné píkle, osočování, straný, hádky, pohoršení . . .
(Clu-aniž Bůh takových věcí i osadníky i každého knězel)
Toť třetí důvod, nepoclceňovati domácnosti.

I na clomácnost se vztahuje, nač již několikráte s Jů
razem jsme upozornili; ani v té příčině nesmí se nechat
unášet pouze citem, nesmí záležitost tal: významnou pře
nechati šťastné náhodě, hře okolností, ale sám se musí

přičiniti,po přípaclěani těžkých

obětí se neleLati,

aby i za podmínek o sobě ne příliš lákavých vybojoval
si clomácnost Lněžs ou, třeba ne ideální, aspoň spoluo
jenou a klidnou. Stůjtež tu o tom některé zásady.
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První zásada.Mladý kněz neLuJiž v žádné

Jomácnosti tím, čím je kamen nebo Jolionce
hřebík v žalutlllu: živlem cizím, ano nepřá
telsliým.

Býti kamenem, hřebíkem v domácnosti milé, Jolaré,
spořáclané jest nešleclletností, nevclělxem,nespraveali
vostí. Kněz takový prohřešuje se nejen sám na soLě, ale
i na svém starším spolquatrovi, připravuje 110o věc i jemu
nejvýš žšcloucnou: o svatý domácí pokoj a mír.
*

*

*

Mladý kněz Budiž i na to připraven, že se clostane do
domácnosti, kde nenalezne všeho toho, co snad očekával,

nač měl i právo . . . Kde jeho bezprostřední přeďstavený
vězí v tenateck mamonu . . . Kde se mu uďš i Býti světl
Lem věcí pokoršlívých . . . Kcle vládu mají ruce ne
kněžské . . . Kcle jeho vlastní ctnost je v nebezpečí . . .
Jsou ovšem řídké takové kněžské domácnosti, ale nělule
přece jsou . . .

Zbývá za takových přesmutnýcll okolností mladému
knězi něco jiného než trpluí nutnost Býti kamenem, hře
LíLem v tlamě? Lze v takovém případě na nějaké splý
nutí vůbec pomýšleti?
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Jen v jeclnévěci nesmí níluly a za nic splynoutí
s okolím svým (nemeli se té palčivé otázky clotýlxáme):
ve Lříclau. KclyLy cítil, že v těcl: okolnostech nemůže
se udržetí knězem Lezúlmonným, pal: přestává všelílxý o

Llecl, všechno váhání. Pal; nastává p o vín n 0 st starati
se o přesazení, a kdyby jinak možno nebylo, promluvítí
Lez obalu upřímné slovo s otcem (]ušc své, a Biskupem . . .

(PocloLná povinnost může nastati někdy i z příčin jiných,
mimo faru . . .)
Ale tento jeďíný případ vyjímajíc, mladý laně: stokrát
ať věc rozváží, než i v takové domácnosti počne zřejmou
roztržku, zjevný Boj.
Jest trpLo, jest pramenem stálých vnitřních mul: &
Bojů, přihlížetí 1xjistým věcem, ano Lýti jich osolaní
obětí. Ale polepší se ta věc zjevným Lojem? JaLásí mravní

otužilost, jakásipevnávůlenerozčílovati

se,ja1:ási

n e c i t cln o s t 1:sobě a ]: těm ranám špendlíkem(mno]1cly
rána špendlíkem Lolí více než rána dýkou), jakási o (1

Loďlanost zachovati mír pokuď jen mravně
clo v o 1e n o, zmenšuje i tyto oběti, jako je zvětšují osolmí

citlivůstlxářství, přepjatě pojmy o svých prá
vech, přílišný zájem o svou drahou osoLičLu.
A pak LclyLypřitom všemBěželopouze o vlastní
0 s o Lu. Vždyť snacl kněz velkomyslně přinesl jiné obětí

z lásky L svému povolání, aby mohl pracovati pro Ju
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ševní Mako lidu křesťanského. A nyní se má všecka jeho
působnost rozbití o poslední překážku, o domácí poměry,
kterým se necloveďl přizpůsobiti? A iai! často skutečně
se rozLíla o prostořekou služebnou, o méně chutnou krmí,
o neJOplacený podíl ze štoly . . .

Zásada Jrulxá.Buď hluchý-m, slepým, němým
-— ve věcech, které se tě netýkají.
Ta zásatla nemá otcem jiného, než slavného kdys Lol

latíonistu Kassiana. Zakládá pak se na nepopiratelně

pravdě,že vzájemná láska, Byla-li porušena
uvnitř, sotva se (lá zachovati i na venek. A clále,

že lásky uvnitř zachovati nelze tomu, 1130
na venel: volnou uzdu pouští svému jazyku,
očím svým, uším . . .
a':

a':

a:

Sv. Filip Neri pravil kdysi, že znal jen jediného člo
věka, na němž nebylo viděti následků hříchu prvOpočá
tcčního, a ten jediný Byl —- svatý František Sal. Lidé
zůstanou lidmi, tvory slabými, ncclolsonalými, cLyLu
jícímí.
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Někteří se domnívají, že je silou (lucka, vrllatí se
na chyby lidské, sledovati je okem (lravce, všuclejim Býti

v PatácL. Vprawlě jest to však špatná vášeň, slabost
(lucka, ne jeho síla. Silnějším lay Bylo zapříti se, ne
vidětí, co viděti nám netřeba.

Někteří považují za p r o stře &el: p o lir o lnu toulati
se nocí, tmou duší. Noc nikomu není Přítelem — ani

mravní noc. I umělecvyniká vlastně ideami posí
tivně ve | kými; není slepý vůči stínu, ale viclí110ma
ně, Poněvadž sám má mn 0110 světla v duši. Počíná
se tecly čímsiPosítivním
. ..

Toulati se nocí lidských ercí neníZpravidla
nežskrytoutouhou dispensovatí

selat: odvážnépráce

vlastního Posvěcování. Kromě toho otřásá v duši důvě
rou v líďstvo a jeho ideály, zvíuává sílu našeho snažení,
a veJe (zvláště mladého kněze) skoro nezbytně Jo Lak
na . . . HleJejme lá sku, ta nás rozehřeje, povznese,
učiní velikými; ale pro zlo Buďme slepí, pokud nám 9 o
v i n n o s t n c u 111á &á je vyhledávatí, Pozorovati, po
tírati.

Někteří mají za mravní

pře (ln ost, znáti každou

níčemnost každého spolučlovělna. Vpravtlě to může Lýt

znamenímveliké nešlechetnosti.
Kclo v's'utlechyby hledá, všude je nalezne. Ale jest
jisto, že tím nejednou Lolestnou ránu zasadil (i zasadí)
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iíným, nejkolestnější Pala— s 0 kč sa m ěmu. Jsme lidé

- jen Bestie oPíjejíse krví.
*

Život není násobilkou. Kdyby sevěcsebekrás
něji vypočetla, vymezila, v Praxi se Přece Burle často

Latiti, Lřížovatí, oclclaylovaú. Co tu uěíníme?Vystří

hejme se dvou Lrajností.
Svatou nam Luc; mravní zásada. Ale rovněž
svatou ním Budiž láska (nel) osoba, ll níž se
odnáší).

Běrlaknězi,který pozLyl důvěry v lidskou ctnost,

který pozLyl vážnosti lnumravnímuzákonu 
toťje hnusnýmravní indiferentismus.

Ale rovněž

Běda,zabíjí-lí kněz ve snaze Po ctnosti královnu

ctností

všech

—-lásku. Toť zas rovněžLlety'mravní fa

natismus.

Přísloví praví, že kdo všecko ví, snaclno všecko u sebe
omluví. Mladý laně: ví sice mnoho, ale mnoho z toho,

co ví, jest jednostranně, přepjatě, neodůvoJ
něně, Louskovitě,

necelé,ja1: snadnosepak stává,

že těž úquLy jeho, na něž Ly snad přísahal, Přece jsou
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ien jednostranný,

ne oclůvoclněny, přepjaty,

a proto u závěrku celkovitěm n e ap r a v e (11i v y.
Tal: spícluína mladým ]:nězem Lona fide nejedna jus
tiční vražda, pro niž po celý život pozdější měl čelio ne
jen v duši své želeti, nýbrž i navenek — pýimti.

Proto je zlatým pravidlem, osvěJčeným zvláště v clen

ním intimním obcování: neviděti

t o 110, Býti sle

pým vůči tomu, co se člo věixanetýká.
Sv. Jan Berchmans Lyl novicem Tovaryšstva Ježí
šova v době (1616), když Lylo na vrcholu neobyčejné
přísnosti a svatosti. A ani v takovém noviciště neušel
liclí cLyLujícícL. Vysvítá to z předsevzetí, které jako no

vicsi učinil:Nechci nikoho pro jeho chyby
soucliti, ale neclím se též nikým i: vlažnosti
svésti. V tom přeascvzetí je kus moudrosti vpravdě lioclné
světce.

Někdy

třeLa Býti slepým, někdy i 111u c 11ý m a ně

mým, Lěží-li o zachování míru a lásky.
Jediní neprozřetelně poznámka dovede něiuly nalíti
nam jedu clo tluče na léta; jeJině poclezíravě slovo může
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ním nasaditi Lrej le, že pal: od toho času všecko vidí
me v jiném přiLarveném světle, že nacházíme jen hořkost
a trýzeň, LACLycLom Byli mohli žíti spokojeně a šťastně.

Odmítnouti LaneLný Hep, ať přichází se strany lite
rélloliv, předpokládá často mnoho sebezapření, jest však

vždycky skutkem Bratrské lísky
ním pal: samýmoLran ou vlastního

vůči jiným,
štěstí.

A co pověděno o slovu slyšeném. týlní se i slova p r o
n e s e n č 11o. Nevinná poznámka mnoluly obešla celým
městem, pro putovala věcmi hostinci, provalela se ústy
všech Llepařů a dostala se tal: oklikou zpět (10 fary, O(l—

Lud vyšla, ale již ne jako nevinní poznamka, nýbrž jako
Lratrovražeclnxí, jedem kalená (lýka.

Třetízšsaďa.Mla clý Lně : nezůstívej nic (llu
žen těm, se kterými

šije. Osvěclčse všudejako

svědomitý, horlivý, v každé příčiněBezúhonný kněz. 
Přísloví praví: DoLří soLě Buďme, (llully sobě plaťme.
Dluhy mezi přátely jsou LřeLyJo rakve přátelství. Zku
lxušenostta týlní se nejen dluhů materielnícL, nýbrž i (llu

11ůmravních,zaneJLanýcll

povinností, zaďané

cti, porušeného svěclomí.
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Byť fara m]aclého hněze hýla rájem, počne-lí si v ně
čem zatlávati, nesvědomitostí si clovolovati, vyžene ho

hřích ten z toho ráje, jaho vyhnal : Edenu první rodiče.
A naopak. Byť poměry domácí hýlý všelijaké, věr
ným a svědomitým plněním povinností zíshá a výclohu
Je si hněz časem (třeha ne hned první clen ani první
měsíc) pevnou půclu pocl nohama, utvoří sí silnou mrav
ní ohraclu instinktivní úcty a vážností, nesnadno odváží
se ho hJo proaásleaovatí, sám-li nehucle útočití.

Společné přehývání na faře jest o sohě jen rá m e e m
prázdným rámcem. Závisí na těch, hteří poslušenstvím
hanoníchým do toho rámce jsou vtěsnání, jaký v me

zích jeho vytvoří ohraz . Zda ohraz andělshého oh
cování na zemi, či ohraz porušení a pohoršení na místě
svatém. Zda ohraz hratrshé láshý, či nepřátelské nevra
živosti; zda ohraz dojemné svornosti, či ohraz krvavé
vnitřní válhý; zďa ohraz st.-Ječnéupřímnosti, či diploma
tiché vypočítavosti; zda ohraz vzájemné podpory, či
ohraz vzájemného potírání; zďa ohraz nehe, či ohraz
očistce, ne-li -— pekla.

Celá osada se dívá na ten ohraz, čerpá
z něho více. než : nejďojemnějřího kázání.
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Každým skutkem kněžské věrnosti, ať v duchovní
správě, ať v posvěcovšní seLe, kreslí se toho obrazu
(má-li Býti oLrazem života neLesLélao) p o z a (1í . Kaž
(ly'm skutkem věrné lásky Bratrské, vzájemné oddanosti,
tichosti, trpělivosti, ěetrnosti, pozornosti, jak jicl1 stále
vyžaduje vzájemné obcování, kreslí se figury vystupující
v p o p ř e (1í .

Jen tellcla Bude (lojem obrazu Jokonalý, ])u (1e -1i

kromě papřeJí vystupovati náležitě i po
zaďí, a nebude-li popředí oclpOrovati po
: a (1 í .

Kéž i v této příčině Jlašme zásady starého řeckého

mistra:Nulla (lies sine linea.

Sv. Terezie mívala zvykem prokazovati (1e n n ě ]: a ž

Jé ze sester alespoň jeden skutek sesterské
lé s l; y . Neuclélo-li se jí 11tomu jiné příležitosti, aspoň
na kůru pláště jim suáďšvala, aspoň u večer na cestu do
cel jim svítívala.
Což není fara (lomem Lanoniclsým a do jisté míry
malým klášterem? Což mezi povinnostmi Lnězc není lis
[na Bratrské z nejpřednějších? A což ze všech, jimž kněz
láskou je povinen, nejsou mu domácí nejbližší? A ještě
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jeJna otázka, na kterou právě při lásce Bratrské tak čas

to, ne-li obyčejně, se zapomíná. Což ctnost

lísky

Bratrské nezakládá se jako každá jiná ctnost na p ře m a

Lšní sebe? Tantum profícies, praví Kniha následo
víníf quantum tiki ípsí vím intuleris. A Pán, mluvě
o lásce Llíženské, Pronesl významná slova:“ Si ením
Jiligitis eos, qui vos Jilígunt, quam merceJem kakekítis?
nonne et puklicani koc facíunt? A konečně: Či ta vzác
na a všem tolik (l:-alla květina vzájemné lásky nemusí
Lýtí vědomě, systematicky, pečlivě pěstována, (lenně za
,

lévana, chráněna, ošetřovšna? -

-

Konečně zásaJa čtvrtá vzájemného obcování. Mla

Jý kněz mějž v domácnosti svůj zvláštní
11t u 1e k . Tím útulkem Budiž mu jeho tické ]: a P ] á n k a.

Ta Luclížmu místem

svatým,

kam nemá přístu

pu ani hříšný skutek, ani hříšné slovo, ani hříšná osoLa,
La ani hříšná myšlenka; místo posvěcené častou modlit
Lou, vroucí vzpomínkou na Boha.
Tam měj svůj (lomov, všucle jinac ve faře považuj
se za kosta, jemuž je Akští, aby nesevšcďněl, aby si ne
' I. 25.
" Mat. 5, 46.
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zadal, ahy něčeho přílišného si nedovolil. („Kde tě ridi
vídají, dlívej zřídlna; lide neradi, nihdyfl)
Kaplšnlxa ta hudíž mu místem vážných studií, svě
domítých prací. (V olmmžítěmpohouření je vážná prí
ce často nejlepším prostředkem, ahychom zapomenuli.)
Tam měj svoje (:t o č ; š tě ve všech nahodilých hou
řích, nástrahách, nehezpečích. Tam shírej myšlenky své,
:lsoumcj, přemýšlej, než něco podnílmcš, co hy mohlo
icn zdalelsa rozčeřiti hladinu domácího života.

Než odtud vyjdcš, upraviž

duši svou (jako upra

vujeme šat, než vycházíme z příhytltu), ahy nehyla roz
cuchanš jakoukoli vášní, ale hlídna duchem Božím.

Slovy
klášterní
mladého
Proto

nadšenými velehí se ve spisech asketických
c c la . Čí Laplínlsa (často jediný tichý utulek
lsnězc) má pro něho menší význam?
hucrte zde uvedeny alespoň nělxterě z oněch

výrolsů.Sv. Petr Damianaltý: * O cella nego
tiorum caelestíum apotheca, in quavidelícet
íllarum mercíum summa reconditur, quíhus ten-ae viven
tium possessío comparaturl . . . O cella, ; p i r i t u a l i :

exercitií mirahílis officina, in qua certehu
. Opuscul. 11. 19. Mígnc, Patt. lat. t. 145 col. 766 et 247.
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mana anima Creatoris sui in se rcstaurat imagincm et &&
suae reflit originis puritntem : uLi sensus oLtusi acl sul)
tilitatem sui acuminis rcclcunt, et vitiatae naturac azyma
sincere reparantur.

Tu (las, ut 1101110m u n (1o c o r ci c

I) c u m c o n s p i c i a t, qui suis involutus

teneLi—issci

psum Prius ignoraLat. Tu Lominem aci s u u m fa cis r e 
&ir e ? r i n c ; P ; u 111ct Je exilii eicctionc ad antiquae

Jignitatis revocas cclsituclinem. Tu facie, ut homo in
m e n t i s a r c c constitutus, cuncta s u 1) se viacat ten-ena

clcfluerc, semctipsum quoquc in ipsarum rerum laLcntium
prospiciat Jccursione transirc . . . O cella, s a c ra e m i 
] it ia c t a 1)e r n a c u 1u m , Procinctua triumpliatoris

exercitus, castra Dci, „Turn-isDavid,“ quae
„aetlificata est cum propugnaculis; mille clypci Pcnclcnt
cx tc; omnis armatura fortiumiu Tu campus Aivini pro
elii, s p i r i t u ali : a r e n a ccttaminis, Anselm-um spec
taculum . . .

Sv. Laurentius Iustinianus :* Solituclo t r a n q u il 

litatis

est portus , & sacculi fragorilausalienus,

Jelictorum fuga, gratiarum nutrix, orati
onis locus. . . Solituclo.. . virtutum

cuatos,

additamcntum pacis.SolituJoscientiac sclio
la, futura c fclicitatis

imago, accusatrixscele

rum, vitiorum Jctcctrix, innocentiae Jccus, secrctorum
. Vita solit. cap. 18.
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caelestium cognitrix, caeli scala, passionum spiritualium
interemptrix, pervigil mentis custoclia . . .
Vitae ss. Patrum: Nisi clixerit homo in corae suo:

Deus et ego solus in lioc mundo sumus, non
habet requiem.
Sv. Antonín, opat:* Qui seďet in solitucline et quie

scit,a tribus Bellis eripitur, i. e. auditus,
locutionis

et visus;

et contraunumtantummoclo

LaLeLit Pugnam, i. e. cor.
Kéž Lažclý mlaclý Lněz ze zkušenosti pozná a si ze
srdce zamiluje požehnání a tiché štěstí takového útulku.

Kéž i jemu jest kaplánlsa milou tichou cenou.
*

*

*

Všechy zásady, o kterých jsme se zmínili, lze uvésti

najean o veliké přikázání lásky Llíženskě .
Kéž častěji a opravdověji o něm rozjímáme.

Kristus Pán staví lásku l: Lližnímu na
roveň s láskou Boží a nazývá i ji Plností
z á 11o n a . (Milovati

Budeš Pána Bolaa svého . . . Toť

jest největší a první přikázání. Druhé Pal: jest poJoLnč
tomu: Milovati LuclešLližnílio svého . . . Na těch dvou
přikázáníck všeclxen zákon záleží i Proroci . . ."“
' L. 5. libell. : n. 2. Migne t. 73. COI-858'

*. Mat. 22, 37-40.
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AninejsvětějšívýlxonyBohoslužbyne
majícenypřeď Bohem, porušena-li líska
Llíženskš.(Přinzíčíš-li

(lat svůj na oltář-,atuse roz

pomeneš, že Lratr tvůj má něco proti toLě: nechejž tu
Jaru svého, a jdi prve, smíř se s Lratrem svýmf)

Kristusvýslovněustanovílláskul:Blíž
nímu za známku svých učedníkův. (Po tomi'
věíclxni poznají, že jste moji učedníci, Budete-lí míti
lásku jedni 11dmLým.**)

LáskukkližnímunazývšzíLonemsvým,
soLě zvláště

drahým.

(Totoť jest přikázánímé,

abyste se vespolek milovalí.***)

Ve chvíli svého života nejsvětější, LO
naje modlitbu t. zv. velekněžskou, za tu
ctnost prosí Otce. (Aky všichnijeclnoLylí,ja1xo
ty Otče ve mně, a já v tobě, aby i oniv nás jedno Lylifj')

IpřisoutluposlcďnímpoďleníLuJesou
Jiti...'j"j'
Krásná. jsou též slova Opata Woltera'H'Ý Lu spolu
Lratřím: . . . cunctos fratres in sínu et oculís gesta. O 
' Mat. 5, 23 s.
** Jan 13, 35.

*“ Jan 15, 13.
'i' Jan 17, 21.
“H"Mat. 25, 35 ss.

'H'T Wolter, Praecípua orďínis monastici elementu. Brugis 1880 p. 45.
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mnia cum cis tiLi sint arctissímc consocía
ta atquc communía, gauďíum,1uctus, apes
t o ta ac felícítas;
unus (volis) sit spiritus,„co r
unum ct una anima.“ Fratrum concortliaac aalus
tuac sint Jelíciac, tua Prccatio, tua vita. Animi in mc
Junis tilaí Lael—cant. . . Castum autem, qui in tuo resi

(lct anima, amorem fraternum non vcrlaís modo rcfcras,
sul Íactía illustres atquc confirmcs, ita ut nova in diem
íncrcmcnta caplat . . .
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PAULO MINUS AB ANGELIS
(Žalm)

Jsou Juěevní výšiny,

vůči nimž chladně pozoro

vání ustupuje clo pozaclí a erce vzmallš se jediný pocit
-— oLcliv . Kde však olxliv mluví, neberou se slova
na zlaté váčky. K takovým výšínšm náleží c t n o s t n e

vinn o stí,

kdekoliv oltu se jeví v plně, čistě, syté

lu-šse . . .

A přece se mi zclš, že ctností tě, vlastně snaz e po
ní, lépe Ly se posloužilo posuzováním, Bytí nadšeným,
ale přece věcným, přesně odměřeným. RÁJ Bych se o ně

alespoňpokusil.

*

*

*

Obyčejně se líčí čistota srdce jakožto 1:rá s n a ctnost
'
v
v
'
.
vl
xať Ščozňva jakozto p rís ta v p o l: Oj e . Onen pn
**

vlastel: mí podklad ve s v. P í s m ě samém a v jevu čís
toty : e v n ěj ří m . Sama v sobě, v srclci člověka, jenž
' Srovnej S. Joana. Climacus, Scala pax-ad. Mignc, P. Cr. t. 88 c.
894: Tam altum, suLlŠme et nobile encomium custitatis est, ut sínt ex
patribus, quí Šllam audeant Leatam ac omni vitio carcntcm animí cor

poňsque tranquillitatem appellare. A sv. Efrem praví (Paraen. 36 Je
castit t. II., p. 132): O castítas, portu: tranquillus in summa pace ac
securítate constitutusl

"' Moudr. 4, 1.
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po ní se snaží, přeclpoisláaatěžké Boje -

a L oj žárl

ný není krásný.
Boj každý jest o p al: e m p o 1:oj e , klidu. A proto
i přívlastek druhý o čistotě, že je přístavem pokoje,
třeba pojímati v e s m y slu v y š š ím , ve smyslu Kris

tově, jenž praví:. Pacem meam (lo voLis: non

quomoclo mandus (lat, ego Jo voLis. A i to
Loto vyššího pokoje JOPracovšvš se cluše obyčejně až
na jistém vyšším stupni sna11y po nevinnosti.
Se stanoviska Praktického, oLyčejnéllo tecly, více asi
se přiblížíme pravdě, nazveme-li čistotu srdce s el) eza
p írš ním , i) oje m (jakož lze říci o každé ctnosti).
obyčejně tím úpornčjším, čím vyšší a řiclší je ctnost,
VVI
o niž Len.

Boje čistoty vylíčili jsme jinde, takořLa ex officio,
ze vruknč . Ta zevruLnost naše Byla zevruLností pro
fesora lékařství, který vydívaje Lnilau nemocí, všecky
choroLy PoPisuje, nc Proto, že jednotlivý člověk všemi
může stonati, ale aby každý nalezl, čeho pro svůj stav
Potřebuje. Neměla tecly ani naše zevrulmost odstrašo
vati od snahy po nevinnosti, nýbrž spíše těšiti a ra
cliti v Loji proti nečistotč.
' Jan 24, 27.
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Ale i tal: stává se při posuzování Bojů nevinnosti
mnoho osudných přehmatů —- na úkor andělské té
ctnosti. Ztle, kde nám Běží o o c e n ě ní č i s t o t y, Luď
tež i ony uvedeny na Pravou míru. Co těmi přehmaty

rozumím?Hlavněgeneralísováníjaln

osobních,

tak pouze (1o č a s n Ý c 11, clmvillxovýclx, periodických

Bojů,cláleP&Lnaďsazování

a jednostrannost,

mající původ hlavně v onom generalísování.

Generalísování

osobních Lojůpřitéctnos

ti záleží v tom, že Loje jecln otlívců,

a to Loje mí

mořáané, předrážďěné, Lojenepatrné men
&'i n y přičítají se c e 1 1:u , vykládají

se o všech.

Můžeť jeJnotlívec, ať nezřízeným Lověním pohlav
nímu puďu, ať pockyLeným vychováním aneLo snad
i cllorolmou Jísposicí tělesnou clospětí tam, že povznésti
se L životu zdrženlivému je mu ne síce fysickou, ale téměř
morální nemožností. (Nemluvím zde ovšem o kněžích,
nýLrž v ře 0 l) e c n ě.) O(lřílxati se rozkoší tělesných jest

mu asi jako želvě létati. J emu je smyslnost zároveň i první
potřebou i prvním pravitllem životním, ale i prvním !)i 
č e m , hlavním neštěstím, nejbohatším pramenem poní
žení, lnanLy, rozervaností. Je to život vpravdě hovad
452

ský a neliďshý— a již proto nemůže hýti ži
v o t e m vše c h lidí , ha ani nějaképatrnější jich částky.
0:1 tahových liclí marně hys žádal, ahy správně po
chopili a ocenili ohěti i krásy oJříhání. (Animalis homo
. . ea, quae sunt S piritus
v'
D C1.
' . .*) A prece
v
non percipit
V

právě ti nejvíce se nahričí o nepřemožitelnosti pudu po
hlavního (ahy hřihem přehlušili hlas svědomí), a hu po
(livu, nacházejí posluchačů hojnost, kteří při jejich hřihu
a hluku chtějí lnx-ásti (jakož se v tlačenicích stává) -—
s o 1)č n e v i n n o s t. 0, farisejství erce lidského!
*

*

*

Generalisovšní hojů pouze dočasných, pře
chodních jaho morová rana oslahuje ty, hclož se snaží po
nevinnosti. Normálním stavem duše není hřích (jak

Lutheručil)a tudíž ani podlehnutí

zlé vášni. Člo

věh může ohamžitě proPaJnouti hříchu, vášni, ale to je
oclchýlení od pravidla, a měl hy se co nejsnažněji přiči
niti, ahy se vrátil opět clo stavu náležitého.
Co však říci o člověku, hterý ztratil nešťastněduševní
rovnováhu a hlesnuv pod svoji povinnost, toto hlesnutí

generalisujeo celém životě a myslí, že po všechen

ostatní život huJe cítiti, co nyní okamžitě
cítí (vítěznou moc hříchu, chahou zmalštnělost vůle)?
' I. Kor. :, 14.
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Zjev ten niLJe se neopalxuje častěji a smutněji, než
právě v Loji o nevinnost, lacleprvní poklesky stávají se

slioro vždy ve znamení n ej vyšší, čistě (zdánlivě
i mravně čistě) rozlloše, v níž člověl; ani netuší po
zdějších zřícenin; lule proto po prvních polslescícl: ná

sleclují rychle poklesky

nové (jen (lušezvláště

proLléJavč, energické se tomu procesu vylmnou); lxcle
z jednotlivých poklesln': slsoro pravidelně se vyvíjí llříšny
návyk; lacleopětováním lsříclxůtělesná roztlrážďěnost stává

se talsořlxachorobnou . . . ana (luše ocl pádu ]: páclu
stala se slabší, malátnější, odporu nesclxolmější.

Je vždycky neštěstím propadnoutinávyku ne
čistéllo laříclmu.Člověls taliový, jal: již poďotlsnuto, slsoro
vžcly má clmorolmě rozlaujněné tělo, zahalený zral: (luše,
a nemá Bezmála energie vůle. Ale neštěstím větším je, že
člověls takový myslí, že čel10 nyní zalnouší, že oLtíže,
lsterě se mu nyní při lecjaLém polxusu nevinného života

staví clo cesty. že to všeclso louclestále trvati

- a

klesá na mysli. Aby rázně, ol>ětavě i vytrvale užíval

prostředků

naclpřírozeny' cll, ls tomu se slsoroani

neclostane . . .

A přece Jocela jiného směru molxl nabytí jelxo život,
LclyLy Byl nějalsy' čas oclllocllaně Bojoval, lulyLy Byl

soustavně i pevně používal milostí Bolxem mu nabízených.

Jeďnostrannost
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není při oceňování našello stavu

vůLec úkazem příliš řídkým. To snad věčnými deklama
cemi o obětech povolání kněžského, které mají vzkuďiti
horlivost, a zatím Jávají duším solaeclxým,malým - (lis
pens, nečiniti nic, a přece považovati se za velikány. To
snacl i vyvýšeností a ojedinělostí našeho stavu, talxže ne
máme příležitosti p ři r o v n š v a ti se i: jiným. Výšku
Lorý nejlépe lze oceniti s hory jiné. Mluví se o „ ní
larousověm Lombastu církevnímu, více však ním uškodil
a škodí ten náš ž i vý 1)o m 1)a s t při plnění povinnosti Lo
nečně přece jen převza té -— třebas kýla vznešená a ne

snadná. Běží-li o oceňování jeJnaL života zdrženlivéko,
jednali raclostí života manželského, jest tato jednostran
nost ještě obvyklejší. _
Či nejsou ony radosti, kterými přírocla oděla Lovční
puclu pohlavního, vlastně jen cenou, ať neďím lí 15.
a (11e m,

za které přejímáčlověkpovinn o sti jiné, velmi těž
k (: a s tra s t i p 1n ě? Či neučinila příroda ten pucl proto
jeclním : n ej s i 1n č j 'n'í c L, poněvadž jen tal: mohl člověk
Býti pohnut, aby se podjal starostí, námah, seLezapíršní,
oLmezovšní, ]: nimž by se asi jinak nikdy nebyl odhodlal?
Jest i nejiJeělnějčí život roclinný Lez takových obětí?

A jak častose tolmo ideálu ro Jiný ani neclosa

huje, kdežtopovinnosti

rocliný přece v plně

zůstávají platnostil O Lětuje teďý jen kněz,
veclaživot čistý?
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Běžítuasio dva různé komplexy štěstí, : nichž
1:a ž Jý třeba vykoupiti obětmi (jako vůlaecpravého štěstí
lze dojíti jen p o vin n o s t í, o 1)č t í). Jeden ten komplex
tvoří štěstírodinné, druhý štěstí života oJříLavěllo. Onen
čím snáze se zdá Jostižitelným, tím jest n ej is t čj ším;

tento Pal: čím jest obtížnějším,

tím jest jistějším

VVI

a VYBSlm.

Nelze přivýlmouti Lojům, ranám, olaětem, ale lze se
11nim otužiti. I kněz v Lojícli nevinnosti otužilý cítí
těcl'iBojů tíži. Ale cítí ji asi tak, jako cítí o rel tíži Lří

e , tere'11o p ovznase
(1111
" j'] ve v ý"sin ý na &zems L'c.

rz„J'Lj
e ue P'anu, Lterý
c“itioe,aenenari
m1
"L'a,n 5,1,
Lo učinil hodným té oběti, (lal sílu ]: ní, (iai Požehnání!

Život nevinný jesti život energický.Vž(lyť
neníznamením ani malé ani obyčejné energie, vítěziti nad se
Lou samým, vítěziti u věci nejtěžší, vítěziti Jenně, nikým
neviděn, nikým neclržen, Po (11011115
léta, po celý život . . .

Takový Boj předpouíclí energii, že přemnozí ve světě
ani nevěří, že lay kněz jí Byl schopen.

V Praze hlídali v Prvních dolních po příckoďu vý
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tečných řeholníků Leuronslnýclx klášter až do půlnoci,
ani prý v ten čas mniši propouštějí tajně obětí své víl
nosti . . . Hle, královský pomník, který v královské

Prazeti jistílidépostavilivlastní svojí mravnosti!

Teclý věc sama jest jasna. Méně však jasno jest velmi

mnohýmdalxýmpoklaclem pro život jestmýsleojí
otužená, schopná obětí, se vším spokojená, energická.
Co jest člověk Lez energie ducha?

Loďka Lez kormidla na vzbouřeném moří,
prostřed písčin, mělčín a úskalí. Ten cln-az častý není jen
řečniclxoufrází, nýbrž pouhou skutečností.
Plujeme mezi dvojí věčnou alternativou, : níž jedné

Japlouti, druhé vyhnouti se musíme. A každý (len naší
plavky má jisté problémy, otázky, záhaáy, skrytá úskalí,
mělké písčiný, kouře a starosti, soukromé nel) obecné . . .
Chalaý vilnílr. nel) i manžel ženou a (lětmí spoutaný pří
liš jest slál), aby v těcl: Lojích a bouřích zachoval si směr
vlastní; často nemá pro ně ani zájmu a porozumění. („Ne
mám lulý na to mysliti,“ odpověděl mi se smutným po
vzdeckem takový vzdělaný muž, když jsme —-na želez
VVI
nici -— rozkovořilí se o nejvysncl: otázkách jsoucnosti
Boha, nesmrtelnosti tluče, závazku lt JoLrému . . .) Ne
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VV

chává se něstí náhoďou: možná že se spasí, možná téz ze
utone, zahyne . . . A holih znají clčjíný lidstva (101)tak
pohnutých, až (10 utroh otázhami přeclůležitýmí zmíta

ných, jako je Joha naše? Jah jinah tu stojí v tahových
houřích, v takových Johách Juše nekoislá, rázná, ener
'gíchál Jakým to pokladem i po té stránce pro nás pa
nenská nevinnostl

Čím jest človčh hez energie?

Jest člověhem zchváceným nemocí. Zdravý
človčh sáhne tuhou po čem chce; ale nemocný, hyť hýl
milionářem, musí se spohojiti tím, co se mu podá. Zdravý
z hažclého hvítha, z hažJé procházky Přírodou, z hažtlého
slunečného &netísícero nevinných čerpá radostí; nemocný
má jen jeclnu myšlenku: svoje utrpení.
ZJravou jest vlastně duše prostá hnusných vášní,
zvláště vášnč nečisté. Nezáleží, h o líh n a s v čt ě m á m e,

ale jala toho, co máme, (lovetleme užíti. Tisícero
čistých radostí je vůhol nás, ale třeha, ahýchom uměli
je n aj íti, o c e n i t i, třeha nám svohoclý, ahýchom po

nich mohli sáhnouti.
Kdežto zpitá duše vílníhova, poznavčí jen jednu hnus
nou radost, nyní válí se v Italech, spěchám cluší zaníce—
nou ocl hvčtu hu hvčtu, těším se z krásného dne, z veli
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Lolepěllo okolí, : liJí mne potkávajícíck, : vlastního
štěstí, z vlastní volnosti . . ..

Co jest Juše Lez síly a energie?

Jest zLaLělcem p ostaveným proti vůli mezi
muž e l) o j uj íc í. Ranšm přece neujcle a neujde ani po
směchu a Opovržení . . . Silou ducha přemaliáme vášně,
ale toutéž silou neseme Lliclně neštěstí a utrpení, jichž
nilulo v životě nebývá ušetřen. Touž silou shromažďu
jeme vůlxol seLe, co srdce opravdu Llaží, sestupujeme Illu
LoLo (io šachty života za skrytými poklady svčlio štěstí . . .

Vysoko v horách prýští se praménky čistější nad
křišťál, líbeznější nacl vůni květů. Třeba síly a vytrva
losti, aLyjich lulo Jostoupil, třeba něLJy i Bystrélmozku
šeného olga, aby je lxclo oLjevil. Ale lulo u nich spoči
nul, tomu jsou milejší než skvostná vína, dražší než všecky
přeclcliozí námahy.
. Obraz vzatý : Opilce. Bylo za nedělního letního odpoledne. Kra
jinou rajský krásnou v Alpách kráčel kněz procházkou. Na louce válel
se opilý muž. Každý měl svou radost.
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Vysoko v horách přemáhšní a olaětí prýští !
se zlatě praménky lidského lalalia. Nelze Lou.
piti jich za peníze, ani nalézti jicl: v nabitých hospodách
života, ani sestrojiti jich v retortšcli. Kclo jich chce zís
Lati, musí ven, do prostaty života přirozeného (řekl
Lýcli rajský původního), musí osobně je lileclati, sto u
pati, až se mu objeví . . .

Život nevinnýjest životem iAešlním.Toť
vlastně jest vrchol ideálnosti, donutiti tělo, aby do jisté
míry žilo životem ducha. Nikde nejeví se z v íř e c 11o s t
lidská v tak odporněm, Lezectněm čatč, jako v uluijení
pudu pohlavního. A naopak, nikde nejeví se vyšší sna
žení liaslxě ve světle řekl Lycli tali Bezprostředním, čis
tém, všem do očí Lijícím, krásném. jako při čistotě srdce.
Proto nazývá se čistota srclce ctností a n (1č 1s 1:o u ,
krásnou

xaz' 35011311.

Proč Llaďla církev od počátku, od clol) sv. apoštolů
takový důraz na to, aby lxnčzžil v nevinnosti? (Zšclný

Lerctilxjí horoucí

této snahy neupře,třebasv jis

tých dolních ipři jistých národech menší nebo větší
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musela učiniti koncese ]iclslxéslabosti.) Příčina je právě
v nadzemslxé vlastností čistoty srclce.
Úřad, který Lona Lněz, jest úřadem o soLě nejiclešl
nějším, nejsvětějčím, andělským.
Pro ten úřad vystavěla církev ideální, !&nebi se pnou
cí (lámy, Lam snesla všecko, co štědrost přírocly, co vy
nalézavost umění lidského ma'.krásného, trvalého, vzne

šeného. A jen tam chce, aby kněz pravidelně konal úřad
svůj.
Pro výkony téluož úřadu kněžského vynašla církev
ideální, již o sobě nebeskou řečí mluvící r o u c La , lite
rými kněz jest oděn v okamžicích Posvítnýck.
Ustanovila při svatých úkonech a takořlxa zlatými
všžkamí vyměřila Lažďý Lrolx, každý pohyb kněze, Jí
vaiíc mu r u 1)r i 1:y , ve svědomí zavazující.

Zachovala si Pro ten úřad i svoji tajuplnou p o s v a t
n o u 1111 u v u .

Leč Blíže než místo , Blíže než roucho,
Llíže než forma sv. děje a jeho mluva stojí
posvátným úkonům kněz, který při nich
dokonce na sel>ePřibírí osobu Kristovu,
který jakostí osoLy své též nejvíce pí.-Škar
vuje svaté konání.

Zda neměla; osoba Lnězova

Býti vtažena v toto ideální snažení? A msi-li všechno
při posvátných výkonech znal! čehosi vyššího, nemělo
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se ani Lnězi, nejen zevně, nýbrž i uvnitř, nedostávati
této Bezprostřední vyšší signatury — i zavázala Lo cír
Lev 1: nevinnosti.

Mysleme si, že Ly se sloužila mše sv. v 110sp o Jě,
v L 0 ž i chu , na pivněm suclě (i takové šílené případy
znají dějiny sekt) . . . Byla Ly to mše svatá, ale ni 11oli

v roucl1u Jůstojném.

Snad Ly tak ještěvzdělanec

- (lovetil si přes to zachovati správnou představu o sva

tosti věci, ač i ten sotva. Lid,

kruhy širší, s nedůs

tojnou formou vzaly Ly si v nevážnost i sa
mu svatou

věc. To, co řečeno o místě, o rouše . . .

Lohaslužekném, týlní seměrou vyšší Bohoslužekně osoLy.
Jen vyvolenci dovedou rozlišovati věc od osoby, 01)
saL oci formy, věc lllavní oci vedlejší. Duše slabé, duše
tuctovč, povrchní, uchopí se právě věci veďlejší, stránky
osobní, formy, aby uLily (nepohodlnou jim snazi) věc
hlavní, zničily s formou a pro formu i obsah.
Právě cines, Indy s neslýchany'm mravním Líďšctvím
a nestoudnou prolhaností i rafinovaností řemeslně a
systematicky se hlásají lidu i nejmenší provinění kněží,

kdekoliv po světě se zLěLla (dějesetaLujinýcL
stavů?); dnes, Lcly ta Lanelanš štvanice se úmyslně nese
za cílem jeciiným, aby totiž stálým poukazováním na
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„kněžskou zkaženost“ Lyla uLíta víra v srclcícl: líclu vě
řícího, any přece tisíce a tisíce kněží žijí věrně povin
nosti a ctnosti: (Ines z téhož tšLora pozvala se Pořád
silněji klas, že lay kněz měl sestoupití s mravní výše, na
které stojí, že lay měl kleďatí útočiště v jerliné spšsném
přístavu života manželského, aby zachoval v]iv svůj a
postavení své v lidu . . .
Mluví z těch liclí ošklivé farísejství neho tupé Lez

myšlenkovitost?

K vůli svatým tajemstvím, k vůli lidu jest ním ne
zbytným toto skvoucí roucho nevinnosti. Jen k vůlí
lidu?

My sami jsme líflé. Nám samýmničehotolik
se netřeba olnívatí, jako aby nám nesevšetlněl svatý náš
stav a jeho milostí. Běda nám, kdyby se na nás mělo

kaly zterití ono přísloví: Quoticliana vilescunt, kdyby
měla někcly se zlaoříti ona Lratllaa povinné úcty mezi
námi a mezi Kristem, zmízeti mezera clělící nás oc! sva

téko.Ten nebeský okeň, který chováme
v ]ůně svém, nás první Ly papalil.
Ale co zachrání nás samy té nevšžnosti, sev's'eclnč

losti svatéko? Svaté místo, svaté roucko, svatá mluva
o sobě časem sotva dovedou vzkuclití v nás (losti úcty,
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když (lenně s nimi jest nám co činiti . . . Tu třeba zásadjý

hlubší, živější,vniternější.

A tím jest (lenní olaětť,

(lenní přemákání, (lenní samota, (lenní ideální snažemí

spojené s nevinností

srdce. To všeckonámclenmě

připomíná praktický: knězem jsi, máš svaté povinnosti,
stav, ke kterému náležíš, není obyčejný, úřad, který za

stáváš,není z tohoto světa... Svatá víra, mluvífc

L nám touto obětí, hlásá řečí nejúčinněj
ší, čím povinni jsme Kristu a soLě.
Proto Lucie vždy u kněze porozumění
této povinnosti kněžské měřítkemporozumění
kněžskému stavu vůbec.
I ať nikdo neukazuje na Řeky a jiné nároclý s klerem
ženatým. Kclo zná náboženské poměrý právě těckto ná
roclů, dosvěďčí spíše pravclu vět pronesenýck.
3!

Říkával kdosi, kclo znal život mnokýck a mnokýck
kněží, že setká-li se s knězem (světským), který věrně se
modlí Breviářa v nevinnosti zachovává Juži svou, že noky
Ly mu zulíLal. A jiný známý asketa praví, že kn ěz (1o

konale nevinný je kněz svatý.
Nechť nikomu tý výroky se nezclají upříličněnými.
Běží tu ovšem pouze o jednu povinnost kněžskou, ale
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věrně honění té jedné povinnosti přetlpohlíclš m noho
věcí jiných, které pal: těsně souvisejí se svatostí samou.

Předpokládá mnoho vroucí modlithý,
utíhšní světa,
častou zpověď,
památku stálou na Boha a věčnost,
stálé sehezapíríní.
Kolik hněží hý se hýlo samo sehou odhodlala tolik
hojovati, tolih se modliti, tolikrát se zpovídati . . . Kolik
hy si jich hýlo uchovalo tolik vnitřní pohorý, energie,
tolih vyššího nazírání na svůj stav?
Ale musili. Vzali na sehe čistotu srdce jaho povin
nost stavu. Na ni přísahali. A povinnost ta Postavila je
mezi dvojí volhu:

mezi oheň věčně lásky a oheň věčného za
t ra c e n í,

mezi ideální zápas hněze svatého a mezi
hanhu člověka Bohu i sohě nevěrnčho,
mezi korunu vítěze a zíhuhu poraženého,
mezi nejvyšší ctnost neho nejnižší zradu.
Pro jiné smrtelníky tě alternativy není, pro hnčze ne
přestává ani na chvíli. A kněz věrný ví, kam se postaviti.
Tah jest andělské ctnost v životě kněze plodnou mat
hou mnohých jiných neheshých shuthů, jimiž teprv život
knězestává sehluhohým, proJuševnčlým, nadpozemshým.
'..
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Mám se upřímně přiznatí? Homo sum . . . Ano chvíle
nejtrpčíllo, nejhlubšího ponížení duševního v mém životě
sloučeny jsou s Boji tou povinností uLlaÍJanýmí.Apřece,
hlouběji-lí i v celku uvažují tentýž život svůj kněžský:
co posítívníllo jsem zachoval, že neutonul jsem v Lalnýcll
bažinách světa a Johy, zdá se mi, že povinnosti života
čistého vděčím) . .

Mluvili jsme důvěrně s knězem učencem o celibátu.
Ačkoliv Lyl života Lezúkonného, stal přecevíce po straně
protivníků celibátu. „Podívejte se na pastory,“ namítl.
„Jaká mezi nimi vytříbenost, energie, jaké jejich posta
vení ve státě, ve společnosti . . .“ Ano, odpověďěl jsem,
a kolik mezi nimi zachovalo si víru v Krista? A oč 1:0
laat's'íjsme my, i přes jednotlivé případy opačné, vnitř
ními poklady ctností vpravdě kněžských, ne-lí až Lero—
íclxy'ch? Je pravda, celibát nám vtiskuje veřejně stigma,
kterým na vždy jsme ztraceni přecl světem. Které je to
stigma? Stigma uLřížovany'cL . . . uLřižovanýcL světu.

Ale v kříži JoLoníno naše vykoupení, Jolio
níví se ještě až podnes. . .
A učeny' profesor, zamysliv se, nic díle nenamítal.
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Slavný Bourdalouetg zahrnul kdysi všecko, co straš
nélmo uměl pověclěti o Lřícllu nečistěm, v jednu 111110110

oLsažnouvětu: nečistotajest obrazem příštího za
vrzení a puso 1v c ove u ono vecne zavržení.
Nebylo Ly lze právem větším slova toho obrátiti na

ctnost čistoty srdce? Nevínnost vecle do nebe a
jest i předtuchou neLe. Tou větoumožnoještějed
nou všecko Joplníti, potvrďiti, úhrnem říci, co vůbec
krásného o té ctnosti lze říci.
*

*

*

Nevinnost vecle clo neLe. Nevede do nebejako
kterákoli jiná ctnost, nýbrž cestou nad jiné vzneše
nou, záslužnou, jistou. Nepřímoto vysvítá: tolxo,
co Bylo řečeno. Ale i zpříma l! tomu poukázat; ne
Lucle nevhodno.
Vznešená ctnost nevinnosti má přede všemi ostatními
vlastnost tu, že do srdce toho, kdy se s ní zasnoubil, nikdy

nepřicházísama, nýbrž přínáší Lnetl věnem vše

chny věci, s nimiž cesta do nebe podniká se
i ta stn ě a j is tě, Lez nichž vůbec Jo neLe Lráčeti nelze.
Tal: s sebou přináší
* Oeuvers complčtes, t. III. cd. 18:8. Sur I' impureté, png. 79.:

„. . . il (nečistota)rcpréscntc dans l'homme l'état de la ré
probatíon future (I.) . . . il Opěre dans l. homme cette
m e m e re p ro |: s t i o n (II.) en le concluíssant . 1' ;mpénitence finále.“
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Zvláštní přízeň a ochranu nelae. PotřeLítujen
připomenouti poměr Pána Ježíše ]: LI. Panně a 1: sv.
Janu, miláčku Páně.

Hlubší, vnímavější mysl Pro věci nebeské.
Jest to výslovné učení sv. Tomáše Aq. :* AJ laoc ením
Pia vírgínítas al) omni delectatíone venerea aLstínet, ut

liberius divínae contenplationi vacet.Nasvěď
čují tomu ; skvělé příklady Písma sv. a dějin církevních.
Nejhlubší evangelista, „ox—elit,„theolog“ mezi nimi Byl
panenský sv. Jan. On též první Poznal Pána u moře
Tikeriaďskéllo („Do min us e st“).** A lado LYtroufal
si poPřítí, že největší duchové na poli vědy církevní té
měř všichni Byli duše duchem nevinnosti ozdobené?

Vnější i vnitřní

klid, jehož potřebítomu, Indo

obzvláště životu neLesLÉmu se clxce oddatí a v něm se

trvati. Potvrzuje to sám sv. apoštol Pavel:"w „Qui sine
uxore est, sollícítus est quae Domini sunt, quomonďo
placet Deo . . . Et mulier innupta et virgo cogítat, quae
Domini sunt, ut sít sancta corpore et opít—hw“
Přináší sílu a enegíí, jíž třeba nezbytně na cestěclo

nebe podleslov Pšně:„C11ce-lil:clo

* II. II. q. 152 art. :.
"" Jan 21, 7.
*“ I. Kor. 7. 32—34.
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za mnou při

jíti, zapři sebe sám“ a „Trpí království ne
!)e a L'e n as íí.1 “*

řináš 151 sku Boží, která čistotě je tím, čím olej
lampě, podle svědectvísv. Bernat-Jaj“ „Castitas sine
caritate lampa: est sine oleo; suLtraLc oleum, lampas
non lucet, tone caritatem, castitas non placet. “

Ty ctnosti Prínaší, a Lo 1111nerestí zdržuje od
nas „. Castítas,“ praví sv. Jan Zlatoustý, *** který znal
srace liclslsé a kterému v té příčině smíme věř-ití, „(líscor

(liaenon convenít, eLríetatí, impuďicitíae, íracundíae, ma
litíae, aclulatíoni, sukclolae mentí, laucíilausLumanís inllae

rentí, voluptatílaus insístentí, cupklítatí, avarítiae, Jissen
sloni, zelo, livori, inviaíae, contentíoni: 1113v i t i i s n o n

coniunsitur castitas . . .“
Pro tyto vlastnosti nazývají někteří sv. Otcové čistotu
srclce Přímou ccs t o u (1o nebe. Tal: praví svatý Au

gustínfr „Gloria sum et insignem interceterasvir
tutcs castítas et munaítia locum tenet, quia ípsa sola est,

quae mundas mentes llomínum pracstat videre Deum.“
A níže:1'1' „Qui in castítate vivunt, an gelicam habent
in terris conversationem. Castitas komínem ca elo c o n

ÝG,

24,11,12.

** Ep. 42. e. 3.11. 9. Migne P. Lat. t. 183. col. 817.
.“ Hom. sup. illucl Zachar. 6. „Ecce vír oriens,“ inter apocr.
"' Sermo 291. n. 1., in append. Migne. P. L. t. 39. col. 2296.
'H' Sermo 291. in append. Misne P. L. t. 39. col. 2297.
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Šungit.

Angelis facit civem . . . “ A ještě jinde :*

„Castitas(komínem)perJucit

ad 810 ríam . . . Casti

tas aa caelum suLlevat . . . Castítas sanctís angelís unit.“
A sv. Ambrož: „Habet Lonam mílítíam castitas, quae

stipendiis militat sempiternís.“ Sv.Jan Klíma
Lus palm" „Castitas est gratissimum Christi (lomícílíum
. “
et terrestrns. scutum COI'JIS.

Srdce čistě, zvláště srdce 1:n ě ž s 1:č, jest p ř e (1o 1)r a
z e n ím n e l) e.

Trojí nekonečný zdroj má radost vyvolenců : P a t ře ní

na Boha, utvrzenš Juše v těle oslavenčm, spo
lečn ost svatých.
Není-líž poměr kněze nevinného lnuPánu
v nejsvětější

Svátosti

tlxlívým&živým obrazem

onoho Budoucího „patření“ nebeského? Oltář, který jest
knězi nečistémupramenem zvláštních pekelnýck malt, jest
knězi nevinněmu jen zdrojem raclostí, které vznešeností &
hloubkou a přece zas vroucností i Jůvěrností nemají na
světě rovných . . .

A (1u š e Lněžskí, Bojí otuženaí, vítězstvím povznese
* Serna.65. ad Íratres in Eremo,in app. M isne P. L. t. 40. col. 1351.
** Scala poraď. gr. 15. Mígn e P. Grace. t. 88. col. 879.
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ná, ctnostmi Lokatými ozdobena, dlouhými lety utvr
zení, nema i ona, Pokucl člověku toko vůbec lze (losíci,
účastenství ve vznešené výsaclč svatých, že prosti jsou
Lluclua hříchu, jsouce upevnění v dobrém? Často i křehké
těl o kněze v nevinnosti sešeclivělélio září vyšší (lojem
nou krásou, odleskem to krásné čisté tluče, Předobraze
ním Budoucí krásy nebeské.

A Opět. NevíLí-li
Právě ctnost andělsllš tluče
]: nám nejvíce, nedává-linámnejvětší na ně vliv?
OLcovšní kněze s dušemi krví Kristovou vykoupenými
a Kristu věrně sloužícími -— není i ono krásnou před
tuclriou obcování svatých na nebi?

„O quam pulchra est casta generatio cum
claritatel Immortalis est enim memoria il
lius; quoniam apucl Deum nota est et apucl
Lominesl

(Sap. 4', l.) „Instaurat qquam moclopara

Jisum, komínem in pristinum restituens lionoris ac digni
tatis locum; porro ecclesiam splenďiďa exornat corona,
fulgentilms gemmis mirifice iuuminata; totam Jenique ter
ram Julcissimo quoďam replet suavitatis odore in con
. .
“*
spectu Domimi . . .
. Wolter 1. c. pag. 342
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NEGOTIUM NEGOTIORUM OMNIUM
(S. Bernarclus.)

Na ostatní lidi vztahuje se slovo sv. Augustina, že
„kdo se umí dobře moclliti, umí i dobře žíti.“ Na kněze
vztahuje sepravda, že do jaké míry má ducha mocllitlay,
takovým Lucieknězem. Cokoliv jinde pověděno 0 pro
střcclcícllkněžské horlivosti, kněžské vytrvalosti, o Lněž
ských ctnostech a kněžské lásce, všecko m o (Hiti) ou

počíná a končí modlitbou, modlitbou stojí a
modlitbou pacia, od modlitby vychází &11moci
litLě se vrací . . .
Ne že Ly modlitlna samotna všecko ostatní mohla na
liracliti, ale že modlitba je základem všeho tOlJO.(Zákla
Jcm, máme-li na mysli více působení milosti Bo ží v člo
věku, Lez níž člověk nic spasitelnélao činiti nemůže a jíž
nabývá modlitbou. Pokora je základem směrem jiným,
více se strany člo vě La, pokuď totiž Lo činí schopným
Lu ctnosti.) Staví-li Lclo dům, nestačí, aby zílxlacly
pouze položil, nýLrž chce-li v něm Lydieti, třeba aby
i příbytky zařídil. Leč Lez základů i Příbytlxy Při lec
jakém nárazu větrů, při kouří a zemětřesení sc sřítí. Tecly

oLoj ího je potřebí, i základů ; příbytků. Takým jen
poměr modlitby ]: ostatním sLutLům kněžským. Kclo Ly

se jen modlil, zanedbávaje povinností ostatních a po
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voluje clatíčům svým, zahynul Ly právě jako ten, lulo
Ly jen (lhal horlivosti, práce, utíLšní světa, ale zanedbá

val modlitby.

Ve výkonechknězevšecky jeho ctnosti mají
účastenství:

Buď odstraňují překážky, nebo poclš

vají látku liněžslié věrností v povolání. Ale p o sle (lní

pečeť,posledníformuLažáémuztěchskut
ků vtiskuje

(pokuď neběží o působení ex cpere Ope

rato)cluc11 kněze samého. Zaskvějí se plnou luš
sou, zasílanouplnou mocí, jen když v knězi pů

soLí Bůh, když kněz ze srclce Božího čer
paje rozdává věřícím, na srdci Božím orl
počívaje spravuje lid, duchem Božím se
Bezprostředně těče, síle, osvěcuje, vychází
m e zí : í s t u p y Hle, tajemství mocí a vlivu svatých
A právě mocllitLou nejúplněji se provádí spojení člo
věka s Bohem. Julio člověk, který se již neumí ani

modlítí,skutečně

je Lez Boka avšeclxo,co o Bo

lau ví, co od něho očekává, co o něm cítí, pro něho je
ztraceno: tal; nacpal: člověk nikdy praktičtějí, úplněji
nepoznává, nemiluje Balla, není více Božím, než v mocí
]itLě.
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Náš líci nazývá Breviář, symbol to kněžské modlitby,
žertovně lmězovou „ženou“, manželkou. Jest v tom
mnohá LluLoLá Pravda.

Svatým

jest svazek pojící muže a ženu, tal:

svatým, že Pouhé jeho zaneclLávání již Jostačí na věčné

zatracení mužovo nel-:o ženíno. Svatým
jest svazek,
který víže kněze a modlitbu: pouhé zanedbávání tohoto
svazku i Povinnosti kněžské modlitby již Jostačí, aLy
z něho učinilo člověka přeclBokem špatného, nemajícílmo
účastenství ve věčné naaěji.

Pojetím ženy počíná roclina,

podle uznání všecll

pramen nejčistšíllo p řír o z e n é L o štěstí na zemi. Kněz
t0110 štěstí navždy se vzclal. Ale ve chvíli, luly tu těž
Lou oběť přináší, vtiskuje mu církev (lo rukou breviář

-—symbol modlitby.Tento symbol modlitby
jest knězi zároveň i s ymL o 1e m š tě s tí . Bucle Jolio
nale šťastným ve svém povolání, jen Bude-li život jeho
uzce a vroucně sloučen s jelno ženou, mocllítlaou.

Hodná žena dovede v ro vn o váz e utlržetí cluševní
síly mužovy: Lrotíti jeho vášně, tíšíti jelxo hněv, mír
níti jeho 1:01.. . Touž úlohu zastává u kněze mocllitLa.
Studiem tluče vysýcl'xá, častým zklamáním malomyslaí,
(lenní prací a zápasy klesá a sla'lme. I přichází moďlítlba,
a líbajíc nebesky vroucím rtem čelo jeho, vrací mu Lor
lívost, sladký pokoj, odevzflanost, Jůvěru. . .
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Žena milovanácloveclenapjatí

síly mužovy

L práci, oběti, uclatností. . . Tichá moďlítka zdvojnáso
Luje síly kněžské a Lněz, jenž Opravdu se moJlí, Bude
jistě i opravdově pracovatí.
Požehnané žena Jolarš: „kdo ji nalezl, pro toho je
znamením věčnélxo vyvolení (podle výroku, již nevím
kterého, znamenitého muže). Požeknanš modlítLa, Lclo

ji ocenil,neopustí110,dokud mu neotevře

Lršny

vyvolených.
Co je znamením

, že člověk, že Lněz má opravdu

ducha moJlitLy? P 0 1)o ž n 0 st i .
ULoLé srdce lidské pří iš je slabě, aby ve skuteč

nosti na mnohé, na všecky mohlo vynaložítí všechnu
vroucí lásku svou. V teorii sice oLjímáme sympatiemi
srdce svého celý kraj, národ, veškeré lidstvo. Příleži
tostně a chvilkově dovedeme se i povznésti Le sLutLům
té lasce oLecné přiměřeným. Ale nejbohatší účastenství
v naší lasce mají přece vsLutLu jen ti, 11110jsou okolo
nás, 11nímž obzvláštní nás víží svazky, naší příbuzní,

přátelé, Jolaroclíncí. . . Ty stále milujeme, stále jím pro
Lazujeme služLy lasky, ty milujeme obzvláště, přeclevše
mi jinými, vroucněii . . .
Podobně se má věc s modlitbou. VšecLy svaté ctíme,
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všecLa tajemství sv. víry jsou nám draka, ale utíkáme se
L nim jen taLořLa příležitostně, chvilkově. Ale jsou sva
tí, jsou tajemství, které duši naší Bližší jsou, ať ze zvlášt
ní vděčností, ať ze zvláštní potřeby, ať z častějšíllo s ni
mi styku. . . K těmto těž modlívímc se častěji, ty uctí
víme vroucněji, L těm máme zvláštní určité modlitby,
Johy, lady na ně myslíme, L těm mame zvláštní „ po 
l) o ž n o s t “.

Nemá vůlaec lasky, lulo ani svým nejbližším, Indo
nikomu určitému neclovetll se v životě přikloniti. Nema
lasky Le stucliu, L(lo necloveďl se ponořiti v určitý O(l
Lor, 11110dnes zabývá se tím, zítra jiným, a Pozítří zase

něčím jiným. A tak nemá lísky l: mocllítLě, nebo což

vlastně totéž jest, nema ducha modlitby, Lclo nema
svých určitých pokožností. A naopak . . . Třeba se ostat
ně jen poclívati Jo životů svatých Božích, těch netlo
stižných mistrů a vzorů modlitby, třeba jen pozorovati
opravdu zbožné Juše, s nimiž žijeme, abychom se o prav
Jě tě sami přesvědčili.

Tedy pobožnosti jsou určitým důkazem,
jakýmsi měřítkemducha modlitby.

Které pobožnosti mame jako Lněží obzvláště pěsto
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vati? To závisí oa našeho srdce. Ale &vo u p 0 L 0 ž 
n o stí nemá se niLJy nedostávati opravdovému knězi:

pobožnosti ]: Nejsvětější svátosti a 11LI.
P. Marií. Canon125,20:Curent locorum Or

dinaríi, ut clerící omnes quoticlie sanctis
simum Sacra mentum visitent, Deiparam
Virgínem mariano rosarío colant.
Ježíš ve Svátosti oltářní jest p o č á t c L a p ra m e n
našeho kněžského úřadu. Jakou Lychom to měli úctu
11úřadu svému, jakou lásku, Iggyhychom stále L tomu
prameni se nevraceli? Z ničeho nepoznáme jasněji, jak
se lměz cítí ve svém povolání, nežli z jeho úcty ]: Pánu
ve Svátosti . . .
S Ježíšem ve Svátosti o 1)c uje m e (1e n n ě , oLcuje
me co nejďůvěrněji. Nosíme 110 na oltáři ve svých ru
Lou, na svém srdcí s ním chvátáme ]: nemocnému, do
svého srclce 110přijímáme . . . Jaké lay to naše srclce Bylo,

LJyLy v tom vroucím úzkém svatém obcování nezako
řelo láskou? Sami sebe Lyclxom se museli zlu-ozítí. . .

Ježíš ve Svátosti oltářní jest srdcem života církve.
Odtud prouclí všecka milost Jo duší. Kde nalezneme síly
a milosti, jichž je potřebí nám i duším nám svěřeným,
ne-li na stupních oltářů? Církev si přeje, aby v klášte
řícll polsucl jen možná všech Byla kaple se svatostánkem.

Proč? Poněvadž oLyvatclé klášterů mají zvláštní povin
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nost snažítí se Po ctností. A kněz nemá povinností svítntn
I
věřícím na cestě (lo nebe životem světějším? A kněz smí
žíti daleko ocl svatých stánků Páně?

Zde ve svatostánku jest slun c e církve. ó, jaký život
proudí ze slunce, jaká radost . . . V zimě je všecko mrtvo

v přírodě. Co kdy v církvi Boží vykonáno krásného, moc
ného, Bylo v jakémsi spojení se svatostánkem. A kněz,
který má Přece státi ve stř-eaucírkevního života, církevní
oběti, církevního snažení, Lněz Ly se měl vzdalovati Pána,
slunce duší?

ó, jal: chudičkým, jal: Líclným,jalx povrže
ní hodným, jal: zakrnělým a slabým Lucle
kněžský život kněze vzdáleného ocl Ježíše
ve Svátosti nejsvětější!
*

*

A B].Panna?
Což nemá zvláštní účastenství ve vykoupení, z něhož
(lenně Bohatou rukou čerpáme sobě i věřícím?
Což lze vůbec odloučíti památku a úctu Pána Ježíše
011památky a úcty 1:1.Panny?
Což není ona zvláštní ochránkyní v Boji o nejtěžší :
tolik rozlxoclující kněžskou ctnost nevinnosti?
Což neslxytá právě též její úcta sladkou útěchu, že
přináležíme do počtu vyvolených?
478

Což nevkláďš nám církev sv. sama denně do úst nej
krásnější chvály o ní?
Což nemáme Ly'ti liclu Llasatelí její moci, její Jolaroty,
její ctností, její slávy?
Což není LI. Panna Maria matkou (lušenaší? ó, jal:
ubohým jest (lítě, jemuž nikdy nedopřšno spočínouti na
srclci mateřském! Poznati ještě v pozdním stáří na tako
vy'clx JítLšcL, že vyrostly Lez lásky mateřské. -—

O kolik velepotřebně útěchy, o kolik vroucí
radosti, o kolik mocně ochrany, o kolik mílo
stí, o Lolílx skvělého příklaau je chudším ži
vot kněze, který nebyl synem, vroucím, oprav
dovým synem Marie. Ano, jest vůbec synem
církve? . . .

Jsou místa, z nichž daleko viděti do kraje. Do ží

vota kněžského viděti nejdále od stupňů ol
táře, od stop Marie . . .

Meži prostředky

Lněžskýmíosvojíti i zachovati

si cluclaa modlitby obzvláště jmenujeme tři:

'! I ,
rozjímann,
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1,

reviar,

'. svatou.
msi

Can. 125, 20: „Cut-ent loc0rum Ordinarii, ut cleríci
omnes quoticlie orationi mentali per aliquoa tempus in

cumLant.“ O nutnosti kněžského (lenního

ro zjíxn č

ní niiulo z kněží vížny'cli i svědomitýcla nepocl'xyLuje.
A přece se rozjínuí méně i mezi kněžími snaživy'mi, než
Ly se vlastně očelcšvati dalo. Odkuď ten rozpor mezi
teorií a praxí? Alespoň na některé nejobyčejnější jelio
příčiny Budiž poukázáno. Jsouť:

tajná nechuť rozjímati, pojatá již v semi
nšři,

přepínání co do metody rozjímací,
přepínání co clocíle rozjímání,
jednotvárnost pravcl při rozjímání se opa
Lujícíclí,
nedostatečně ocenění 511041
plynoucích

ze

zaneJLšvšní tě povinnosti,
nedostatek času.
*

K raďostnému

.

*

hospodářstvínáleží předevčíLapi

ttíl, 11oj ny' kapitál. Ktlo počne oLcLoJovati se zlatlmu,
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může ovšem časem mnoho zašetřití, ale s počáthu huJe

mu nevyhnutelně mnoho trphých ohtíží přehonati. Až
husle míti tisíce, pah mu ovšem hutle hej!

K raďostněmu hospodářství duchovnímu, ]! radostí
v rozjímánínáležípředevšímkapitál Juc h o vní i hoj
ný výhěr duchovních pravd, příkladů ze života svatých,
oheznalostí se záhlaďnímí pravidly duchovního snažení,
duchovního hoje ata. Ovšem, že hohoslovec přicháze

jící právě ze světa toho hapitálu

nemá, a že tudíž

první pokusy rozjímání jsou skoro vžclychy neraclostnč,
trutlně, málo výnosné (zdánlivě) . . . D uch o vní hos—

podářství se zlathou . . .
K tomu ještě ohecná chyha mládeže, vyhýhatí

se

co možnánejvícesamostatné napínavé prácí (lu
chovní . . .
K tomu snatl nčhterě

(aspoň po stránce suhjehtívní)

vady prvního návoJu rozjímacího se strany
spírituálovy . . .
Tah nahromadí se v srclci nastávajícího hnčze místo
fondu láshy fonď tajné h rozjímání nechuti, které možná
ani pozclějí za celý život jíž se nezhaví, a o hterou snad
se roztřížtí všechy příští dobré v té příčině úmysly.

K této věci hy se mělo v seminářích zvlážtč
přihlížet

i. Mělo hy se systematickyh tomu pracovatí,

ahy si alumni svého stavu hyli vědomi, ahy s ohčtavostí
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překonávali jeho ohtíže, ahý mezi ostatními věcmi, jež
si ze semináředo života kněžského odnesou, hýla i posi

tivnílásha L.rozjímání, zručnost v rozjímání.
*

*

.

Z aě á t e č n íh v rozjímání sotva co svetle hez určitě
rozjímací m e t o (ly. (Tah ucláváme dětem po prvé se zpo
víclajícím „zpovědní zrcáďhou. Pozclčji. až ve zpovíďání
nahuclou zručnosti, huclou se zpovíJati i hez „zrcáclllaaj
Jen že hy měla metocla začátečníhovi těž hýti přim ě
ře n a. Čím huďe jednodušší, tím hucle lepší. Začíti hned

u našich hoho slovců s metodousv. Ignáce,zJá se
mi vložiti na pasáčlsa Davida rytířshou zhroj Saulovu..
Ano i kněz v rozjímání utvrzený Lucie zachovávati
zpravidla (ve chvílích mimořádného vzrušení duševního,
mimořádných potřel), hojů, půjde cluše i svým zvláštním,
okolnostem přizpůsoheným směrem) 1)e v n ý p o ř á (] e 11

v uvažování o svém předmětu, ve vzhuzování jistých
aktů, v pojímání určitých úmyslů. Pravcla, ten pořádek
Lucievíce suhjehtivní, odpovídající jeho vlastnímu nitru,
jeho nahýtým zkušenostem.
Ta metoda žáclájiněho duchovního předchozího vzclě
lání a více času na rozjímání (v Tovaryšstvu Ježíšově se
rozjímá celou h o (1i n u).
' Král. 17, 38. ss.

482

Ale učiniti z té nel) oné metody rozjímací jakousi

co nclitio sine qua non, Lezníš Ly se rozjímáníne
oLešlo,Přemrštěností
jest, věci samé jest na škodu..

MetoJa jest c e s t o u ll cíli. Někdo miluje široké vy
jeté (laiky, jiný si pěšinku hledí raději sim. Nělulo razí
za Jen míle, jiný, slabší, sotva kilometry. Na tom ovšem
nezáleží. Ale ovšem na tom, aby všichni svědomitě za
cílemi svýmí spělí & 110 i dosáhli.
*

*

Pro kratší rozjímání, pro dušev JucLovnímživotě
* Srovnej tu též, co praví biskup Fischer De vita contemplatíva
]. „Kalina Pastoral Blatt, 1901, col. 161“ n. u. Meditaturus hoc
Šmprimis monenclus videtur, ne in meditamlo per ambases vagetur et in
lis, quae solum praeparatoría dicenďa sunt, lunet-eat,quin Íinem et cen
trum meditationis assequatur. Quíppe sunt qui prac multitutline actuum,
prae praeluďiis, exercítio memoriae, variis ac multiformibus Jiscursibus
intellectus ípsam rem, id est conversatíonem intimam animae cum Deo
Šnternamque cum Jivina Maiestate per affectus collocutionem tam reve-'
rentialem quam amorosam non aut certe leviter attíngant, medio flumine,
uti per proverbíum Jicitur, aquam quaerentes. Atque huius rei fortasse
nonnuui libri multum in causa sunt, qui meditaturis tantum tamque dif
fusam ac longe lateque manantem materíam offerunt, ut lesentis inge
nium paene obruatur, periculumque sit, ne meditatío lectio fiat, non
iam oratío.
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měněproklukeně (řekl Eyck měněsystematicky

vy

cvičené, než na př. u řeholníků Bývá) ztlá se mi býti
nejpříkoďněiší metoda sv. Alfonsa, v podstatě Leztolao
se svatým Ignácem se srovnávající. Zkusil jsem ji často
:: prostými dušemi v klášteře (s venkovskými kocky,
kteří jako „kandidáti“ nastoupili) i mimo klášter (jako
zpovědník osol) zcela oLyčejnýck, ovšem vyšší zbož
ností a snakou se vyznamenávajícíck) a cloďělal jsem se
s ní velmi rychlých i pěkných výsledků.

Záleží zmíněná metoda ve čtyřech

otázkách, které

si člověk, přečet stať, o níž má rozjímati,

v nále

žitém pořádku po solaě činí:

První otázka: Co jsem četl? (Přečetlna př. Mat.
18, 1—4. a nyní krátce

si v (luši přcclvecle(lěj, věty

tam udané)

Druká otázka:Jakou pravdu moku si : přečte
něko pro svůj duchovní život vykrati? (Uvedené
místo, jako skoro každý předmět rozjímání, poskytuje

možnost rozjímati o n ěkolika

vážnýck pravcláck:

o pokoře, prostotě, Jětinné mysli atti.Jeclnu
: těck prava si třel>apro sebe vykrati, na př. pokoru.)

Třetí otázka: Jak jsem se vzkleclem k té pravdě

(10qu zackova1?(Nás1e<lujezpytování svěcloní:
Byl jsem pokorný? telnlá . . .? s tím člověkem? . .

Násleclujezakankení,
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lítost a akty podokně, jimiž

srxlce se Lypří. Nejsem-li si vědom žádné cLyLy, díků

činění Bohu a pod.)

Čtvrtí otazka:Jak se chci příště poďle po
znané pravcly zachovati? (Tu se szuzuje úmysl,
určitý,praktický,nepřevyšující

naší síly . . .)

Poněkud větší obtíže má pouze otázka druha. Jejím
účelem jest vlastně předmět rozjímání proLlouLítí,
duševně prožvýlxati. Ale i ty obtíže lze (losti snadno
přemociotázkami jinými, pomocnými. (Takové o
tšzlxy Pomocné Ly na př. v našem případě Byly: proč

mím Býti pokorným? . . . Jaký prospěch z toho
vzejdeclušimě? . . . Jaká škoda, nebudu-lí? . ..

Kdy? za jakých okolností? s kterými oso
Lami? . . . Jak mám pokoru osvědčiti? . . . v myš

lenkách . . . skutcích . . . řečecL . . .? Jakých
pomůcek se tu třeLa uchopití . . .? JBLÝCL

příležitostí vystříhati . . 2)
*

*

*

Metoda rozjímánínení totožnou s jistými zíLlaďní
mi pra viďly, bez nichž rozjímíní vůbec není možným.
Takoví pravidla jsou na př.:
Že rozjímání (na rozdíl 0:1 theologickělao studia)
je sice poznšvíní Boha a svatých prava, ale ve formě
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,

I

modlitby. Jest teJy pravila při rozjímánx nas zaměst
návající vlastně jen materiálem,
kterým má zapálen

Lýti v Juři svatý okeň lásky

k Bohu,

k ]iJem,

k přemákání sebe, 1: obětování sel>eatcl. Ovřem že zá
visí okeň na materiálu, ale závisí i na tom, zdali na př.

kamna nejsou zanešvařena, zdali již vůlaec přecl tím Byla

rozpálena, jakou (lávku hořlaviny dovedou pojatí a

spracovatí

atd. . . .

Že rozjímání jest práce duševní praktická,

že jest

jako květ, který jen tekclá nabývá plně ceny, když
z něho se vyvine zralé ovoce. Ovoce květu rozjímání
jest úmysl, který vždycky tím Lucielepčí, čím více se
přizpůsobí nařím Běžným (lenním potřebám a Lojům.
Že rozjímání je práce (luckovní, která (jako mod
litba vůbec) předpokládá oLět' pozornosti, seLezapření
a j. Užítek té práce příliš je velký a pro náš duchovní
život rozhodný, abychom se měli té práce čtítiti. 
*
*
*

Nepřítelem rozjímání jest rovněž přepínání co (10
jek o cíle. Někteří se domnívají, že rozjímatí jest
lítati Jo nebe -- a na to se cítí přílištěžkými. Jsou
opět, kdož myslí, že k JoLrému rozjímání třeba hluboko

sestupovati Jo řacket Ložskýck včel, že tu nezkytno
míti vznešené myřlenky, velíkolepé i(lee atd.
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0 nic takového neběží při rozjímání, nýbrž o to,
býcbom činili vzhledem L (luši své, co beztobo činíme
denně v životě pouze přirozeném; býcbom clenně ob
č erstvili
(lu's'isvou pokrmem prava nadpřirozených,
jabo denně občerstvujeme seslíblé síly tělesně polumem
tělesným; bycbom (lenněměli určit o u „prac i“ (lu
še v n í, určitou úlobu mravní, jako Jenně přesně si usta
novujeme míru prace přirozeně; býcbom (lenně vydá
vali si účet ze svébo hospodářství nadpřirozeného, jako
si 110 denně vydáváme z věcí časnýcb; býcbom Jenně

obnovovali v sobě borlivost a láskuLpollrobu
v ctnosti, jako nás denně sterými okolnostmi pobíclí ži
vot Lu pokroku časnému.
Může býti co prostšíbo, jeďnoďuč's'íbo, než tento cíl
rozjímání? A cesta L němu jest rovněž prosta a vlastně
přesně výtlxnuta:
připomínati si sv. pravclý náboženské;
posilovati vůli ll životu podle nich;
litovati, že jsme tobo neučinili;
prositi Boba za pomoc pro budoucnost atd. . . .
Obtíže jsou v's'ecbý buď v naší obrazivOsti nebo -
v tajné necbuti ]: rozjímání vůbec.*
*

.

s

* Mohli býcbom poukázal ještě na jiná přepínání. Tak na příklad
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Dávají-lí se počátečníci v rozjímání oclstračítí více
nepraktičností metocly, přepínáním cíle a pod., upouš
tějí ocl něho někdy i kněží starší, poněvadž se jim zdá,

že nic v něm nového nenacházejí,

any pořácl

tytéž pravdy se jim v rozjímání Opakují.

Ovšem, pravdy sv. náboženství

jsou věčně tytéž.

Láska a milosrclenství Kristovo, ošklivost křícku. krozná
propast pekelná, krása ctností . . . na těch pravtláck nikdy

nic se nemění.Ale ukoké srdc e naše stále se mění.
Ale náruživosti naše znovu a znovu rostou, pozvetlajíce
hlav svy'ck. Ale nebezpečí nová vždy Jolčlmjí na (lu's'í
naši. Ale ctnost a kříck jsou uvnitř nás u věčném přílivu
a oJlivu . . . Špatně zná cíle rozjímání, neJoLře rozumí
potřeLám vlastní cluše své, koko jednotvárnost ocl roz
jímání zdržuje. Což (luše jeko již nemá potřeb? Ta clu's'e
musila Ly Ly'ti pro neke mrtva . . .

Z týckže zások připravují se rozličné pokrmy, ktery'ck
požíváme. Výběr a rozmanitost zásob vlastně nejsou ve
liké: mléko, maso, vejce, zeleniny . . . a přece vžcíy
mohou se dostavit; chvíle, dny, kdy rozjímání je nám z příčin vn č j ! í c k
(nepředvíďanú nutné práce . . .) nebo v n i t !-n íc ll (bolení hlavy a pod.
i n (li s posice) takořka naprosto nemožným. Tu ovšem net!-eba,bychom
proto sami sebe k a t o va ] ;. Jiné je nerozjímati : lekkomyslností, po
hodlnosti, : příčiny předstírané; :: opět jiná vynechat; rozjímání : cíů
v o cíu 0 p r a v (1u v A! n 6 k o. Duchovní život má Jvc stejně nebezpečné
nepřátele : lehkomyslnou v ] a ž n o s t : tyranský r i s o r i s m u s.
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s novou clxutí pojíaáme lsrměz nícl: upravené. Čím to?

Hlaclem, p otřel>ou našelxotěla. Pokrmy jsou vlastně
věčně tytéž, jimiž se sytíme, leč lllacl náš stále je nový.
A ve věceclx duše naší nemělo by Lýti Podobně?

Mladý, zdravím lxýpící žel>rálx smál se Jělnílxu při
stavLě za slxrovný Peníz se Lmoždícímu. Jemu i Lez práce
vecllo se též dobře. V ústech mladého člověka je talnový
výsměch vlastně zločinem. Což nejsme P 0 v i n ni Pra
covati, výše se snažití?
Ten obraz (vzatý ostatně ze skutečnosti), ta výtlxa týlsá
se lměží, lmteříunilrají Práce rozjímání, spokojeni jsouce
se stavem duše své, v jalxém žijí. Což nemáme výše se
snažití? Což není rozjímání nezbytným lntomu prostřed
lrem? A což není-li nám Lez rozjímání vslxutlxu „dolů-e,“
vězí-lí (luše naše lxluLolao v Lídě hříchu?

Třeba jen postaviti vedle sel>c(lva Lněze, z nichž jeden

o pravdu

rozjímá, (lrulaý pal: rozjímání se štítí. Jaký

se tu objeví velilxý rozdíl po celém rozsalxu života vnitř
níllo i vnějšího . . .

Ale kde nabrat;

času na rozjímání?
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Mokou sicev roce Lýti clný mimořádných, neoclklatl
nýck prací a zaměstnání, kde při nejlepčí vůli Lucietřeba
rozjímání odložiti. Ale aby se v životě kněze pravi
Jelně nenašlo (lenně čtvrt až půl hodinky, kterou Ly
věnoval výhradně Juěi své? Nevěřím. Věřím však, že
se jí nenajde v životě kněze, který nikdy neví, kdy lekne
a kdy vstane; v životě kněze, který pozclě (10 noci se
Baví a ráno Alouko výspává; v životě kněze Lez nejmen
šíko (lenního pořádku. Leč v životě kněze pořáclku (11m
lěko, pra c o v i tě 110, aby se tolik času nenašlo - nevěřím.
*

*

B re v i á ř jest mocllitlaou, přikázanou knězi pocl smrtel
ným kříckem. Jest breviářtěž modlitbou kněžskou o Llí

Lenou? O těch, kteří po léta se ko vě rn ě modlili,
troufám si s určitostí tvrditi,

ž e t ě ž c e 1)y 11o p o 11ř e

50 vali ve svém životě. U jiných kněží nemá asi příliš
mnoho příznivců. Proč? Příčiny mokou Lýti rozličné.
Alespoň některých tu Lucliž (lotknuto.

Nitimur in vetitum. Všechno oLmezování vůle při
paclá člověku těžkým, (iuři povrckní pak zrovna protiv
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ným, nenáviděným. A hreviířem se Jenně ohmezuje vůle
Lněze. Ký (liv, že snadno již pro t o něhomu se může
státi nepohocllným, nemilým. .
Jest však hrevišř opravclu jen nepohodlným ohme
zováním hněžshé svohocly? Jest i 11rí zí proti Prouďům
lidské vrthavosti a nestálostí. Je s t (1e n n ím 1)u (]í č l: e m,

hránícím usnouti nad propastí. Život níž má mnoho ne
stálého nepevného, huďmež tedy vděčni za ty jisté hríze
položené naší vrthavostí a vášni. Řeholníh má slihy, má
hlausuru : úředník má přísné paragrafy, vnější železnou
I
disciplínu. Za co my se utečeme,thž íten hrevíař chtěli
hychom odhoďíti?
Církev, nutíc nás modlití se hreviář, je jaho ošetřo
vatelha, hterí vyní's'í nemocného z clusných naěichlých
pohojů nemocnice na svěží zclravý vzduch kvetoucích
zahrad. Možná, že nemocnému hude s počátku nemílo,
že musí měnítí polohu, že vzcluch venhu se mu huJe zclšti
příliš ostrým, chladným. Ale čím déle venhu pohude,
tím zdravěji rozkvetou jeho tváře, tím volněji huďou (lý
chati jeho Plíce. Tah nutí nás círhev hrevíířem z dusného
ovzduší ]íďshých starostí, chorohných snah, na čisté po
větří mocllíthy & víry. Již ta změna v chvatu (lenním jest
ném nepohodlna, ten vzduch modlithy s počéthu shoro
cizí. Ale prodlev's'e na něm nějakou John, vracíme se
L svym
I
[
vv ' o Lycerstvenn.
'
pracnm
osvezem,
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Církev jedná s ními jako matka, volajíc dceru (lomů
: vířivéllo LujnéLo tance. Jak se jí nechce sál opustiti,
jak se vzpouzí domů se odebrati, ale druhý clen jal: Bude
vděčna za posilující spánek, za čisté svědomí, za nepo
slnvrnčnou čest! T&L volí nás církev ve chvíli modlitby
: Juclm světa a jeho lísky, aby nám mluvila o lásce Boží,
o krví Krista Ježíše. o milosrdenství Ll. Panny, o Lulín
stvícL svatých Božích; aky nám Llacllado úst slova nej
vroucnějží Lajícnosti, povzdeclly největší ]: Panu lcxorouc
nosti, ujišťování stálé L němu věrnosti; aby vedla srclcem
naším čistě proudy svaté poesie.
Možná, že tluče na's'e,pravě vyrvanš světu i ještě na
slouchající : daleka jeho šumu, jen roztržítě a polovičatč
poslouchá, co mluví Breviář. Možna', že mnohé perla
sv. výroků sklouzne nepochopena přes naše rty. Možná,
že mnoha vlna sv. poesie, nevnilmouc, přenese se naším
srclcem. Ale že lay nic v clučí nezůstalo? Toť 11015ne

možnost. Mnollý výrok, mnohý příklad uloží se.manč
v pokladnici cluše, a zlí i potřební (laka s radostí 110tam
nalezne. Přece jsme se modlili . . . Přece jsme mlu
VVI
vilí s Pánem . . . Přece zůstalo cosi vyssnlao, cosi Lla
VII
zncnllo, cosi povznášejícílrlo nel) alespoň přeci Pánem po
Lořujícíllo : tě požehnané chvíle v naší Juli . . .
*
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Slýckíme někdy z úst kněží ste sk y clo krevišře,
(10 jeho nepraktickéko sestavení, clo délky jeko mocni
teb, do jicli Opětovíní a pod.

Správnějšíml>yLylo, učiniti

si zásadou,

ne

kritisovati tOIIO,co přece : povinnosti učiněno laýti musí.
A ještě moudřejším Ly Bylo, naplniti (luši láskou i úctou

k tomu, co jako povinnost denně jest ním konati.
A Breviář (přes všechny snacl nalloclilě nedokonalosti)

jest modlitbou,již milovati

je snacln 0. Ty pře

krísně žalmyl Když někdy Juše je až clo clnaszouřena,
ať Líclou a utrpením, ať radostí a štěstím, jak se to jimi
překrásně k Bohu lat-zolkí a pláče i o pomoc volí, Brzo
zas plesš, jšsí a clěkujel A kclyž jsme se některý (len pře
mohli i opravdu se m o (l 1il i, co jsme v nicli našli klu

Lokýck, úchvatných prosel), myšlenek, větl
A hlubokých myšlenek Juclau myslícímu podívají ty
kratičké úryvky z dějin našelio vykoupení, ze života
mužův a žen, již nejvyšším ideálům posvětili Jny svél
Vpravtlě není to modlitbou, je-li nana, nýbrž srcl
cem naším povrcliním, světšckým, nepřipraveným, chlaď
ným, polovičatým . . .

Zaseclnouti k jídlu se obyčejně nepočítí za věc ne
příjemnou. A přece Ly se i to mohlo stati velmi obtížným,
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kdybychom na př. za jeď n o posezení měli požíti množ
ství krmě určené půvoďně na celý Jen; anebo kdybychom
jedli s ckvatem, nežvýkajíce potravy, ale násilím ji (10
žaludku takořka cpouce (jako na př. na železnici, ktlyž
vlak již odjíždí. . .).
Breviář má Lýti pokrmem Juěe naěí na celý clen.
Správným rozdělením získá nesmírně i z l) o ž n o s t mod

litLy i ratio st srdce našeho. Teprve nep ořátlkem
v modlitbě, o &k 1á &á n í m až na chvíli poslední a ná
sleďkem toko, c k v á t á n í m, stává se z Lreviáře skutečně
lvl
((
V
o
'
.
I
V

„onus,

Lrímě dvor ! trOJnasoLnekněze tizicí.

Lze o mši sv. říci něco vznešenějěíko, pmvclivějěíko,
než čeko se Jočítáme v pramenech sv. víry, ve spiseck
sv. Otců, v rozličných knihách čtení a rozjímání kněž
ského? Lze si vůLec mysliti katolického kněze (alespoň
na začátku kněžs é dráhy), který by o tom všem vrouc
ně nebyl přesvědčen, který Ly nebyl kotov, po případě
krví svou přesvědčení své zpečetiti? A přece čeho se
vzhledem k oběti nejdražší neJOPouřtějí kněží, co Ly za
sluhovalo plamennéllo pokárání, čeko Ly kněz nikdy

neměl se JopoučtětiiJak je to možné? Špatná
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praxe

nabyla vrchu nail (loěrou teorií, ano otřásla
nejeclnou touž teorií až v zakladech.
Svatolxrícležně mše.
Mše slouženě ve stavu vlažnosti,
Lez jediného
aktu lítosti, pokory.
Mše bez přípravy, z lůžka ]: oltšři, z ulice ži
vota clo svatyně Ložslxýcli tajemství.

Mše Lez Jíkůčinční.

S vroucí Lrví Páně na

rtech clo světských Lovorův a žertu. S živým Ježíšem
v srdci (lo profannílio kluku starostí.

Mše

v clivatu

ledajalt otlpraveně,jako Ly půcla

licí-ela pod nohama.

Mše oJLývané LezšetřenírquiL

(někdy i jen vše

liclslxěslušnosti).
Kterak Ly Lylo možným, aLy ta l: o vsi praxe neza
Lila časem nejkrásnější teorii?

Hrozně jest myšlenka, Býti katolickým knězem a ne
věřiti, že Kristus jest ve Svatosti nejsv. přítomen. Jest

všakméněLrozno,věřiti v tu pravdu a žíti jako

LycLom nevěřili?
Neslýchaným je zločinem, zneuctíti Krista ve Sví
tosti skrytého. (Však o takových zločinech vypravují
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dějiny.) Jest však meněím zločinem, : n e uc t í-l i B o 11a
s v ě 11 o l: n ě z ?

Jsou věci hrozné, že tluče lidská při pouliém jicli jméně

sezachěje.Všechny hříchy, pícliané Lněžími

proti Svátosti oltářní, jsou z této kategorie.
Lze se jim nějak vyhnouti? Ano čiň m c o pa i; toho,

čím se jich dospívá.
Jalta smrti varujme se jen m yšle n L y na možnost
svatoLršcležné mše.

Nikdy nepřistupujme 1xoltáři, (lokaci jsme neszuJiIi
vroucí víru, lítost, pokoru.
Zásadně vždy nějaký čas věnujme p ř í p r a v ě na měi
sv. (Doba se Lucieříditi vroucností srdce.)
Zísaclně nevyneclňvejme nillcly (]í 1!Člč i n ě n í po
mii sv.

Považujmc půl 110Jiny m's'esv. za čas příliš (Ira
liocenný, abychom neslušným spěcliem 110měli zlu-aco
vati.

Varujmese té lirozné Jůvěrnosti

s PánemJc

ží' em,JLejme rubrik, kterými jako plénllami ovinula
církev při
rítomnéllo Boha.
KOmu záleží na věci, neLuJiž mu olatížno (Haiti pro

středků.
Níležitš

příprava, náležité Jíkůči

nění a ostatní věci, o Lterýclr jsme se zmíni
li, jsou jediným prostředkem, ale i jetliným
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důkazem Opravdové úcty Le mši sv., L Ježíši

ve Svátosti skrytěmu.
O, Pane, jí jsem slepý -—(lei světla očím mým!
O, Kriste, já jsem hluchý -—(lei slucllu uším mým!

Mí (luše rozbouřena— Tý pokoj Jej jí Svůj!
Mí mysl zarmoucena— Ty Sám jí potěšujl
Jsem, Pane, opuštěný — Tý LuJ mí přítelem!
Jsem, Kriste, unavený -—Tý na svůj klín mne vem!
Jsem zbloudilý a slabý -—Tý (lei mí ruku Svou
a L Bráně věčné slávy mě zdvíhej za Selmu!
(K. Dostál-Lutínov: Modlitba po sv. příjímání)

NEMNOHÝM, ALE VYVOLENÝM
Vždy Ludou mezi kněžími jednotlivci, pnoucí se po
životě Opravdu duchovním, snad i vyšším. Těm, zvlíětě
v prvních letech jejich duckovníko snažení, nic neLudíž
tak vroucně dcporučeno, jako dobrý vůdce, vůdce du

ckovni

Slovo „duchovní vůdce“ zavání v našich poměrech a
mezi naším klerem poněkud zLytečny'm přepyckem, exo
tickým původem, kyperasketickým, kyperídeílním po
žadavkem. Možná pro jistou číst, třebas i velikou číst.
Ale kdyby u nás všeobecně tak Býti mělo, Lyl Ly zjev
ten nejvy'š' povšžlívý.
Kletus, v němž není členů Pána následujících cestou
dokonalejší . . .! Jak pak Lude duší takových v lidu . . .?

Psáno jest v Písmě: Caeci sunt et duces caeco

rum. Caecus autem si caeco ducatum praestet,
amLo in foveam cadunt!

Čí nelzeužítitěckslov

i o kleru Lez vyššího snažení a o lidu takovému kleru
svěřeném?
' Mat. 15, 14.
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Dějiny nejstarší a novější církve sv. jsou plny vý
rollův i příuatlů potvrzujících důležitost vůJce duchov
nílzo. Jen n ě L t e r 6. z nich uvedeme..

Sv. Basilíj:"Summa vigilantia acerrímaque
in omnes partes animí circumspectione ope
ra m cla t o, ut aliquem tíLi vít-um invenias, quem in omni
Lus cleinceps (lelectae tíLi vitae stuclíis certíssímum Jucem
sequaris . . .

Sv. Jeronym :*.
. miki quiclem placet, ut LaLeas
sanctorum contuLernium („tčším se,“pířc Rustíkovi „že

oLcujcčs muži osvícenými. . .“); nec ípse te Joceas,

et aquue

doctor-e ingreďiaris viam, quam

nunquam ingressus es, statimque tiLí in Pat-tem alteram
(leclínanclum sít et errorí pateas . . .

Sv. Augustin:**Sicut caecus sine Juctore,

sic homo sine Joctore rcctam viam víx gra

Jitur...

Mim příklady

jmenovati?Kclylaychchtěljen po

někud Lýti úplným, bylo Ly snacl třeba opsati celou le
gendu svatých. Připomínám jen jméno sv. Františka Sal.,
* Jiné mnohé viz v traktátu : N ; 8 r o n u s, De necessítate atque
utilitate magistri spiritualis in studio perfectionís (Tractatus ascetící,
Coloníae Agripp. 1624) col. 6. ss. Krátce a velmi vhodně pojednivú
o témže předmětu Ribet, Cbristl. Ascetik, Mainz, 1891. pag. 324—386.

" Citovaní u Ri be ta, str. 328. ss.
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sv. Terezie, sv. Ignšce, sv. Františhy z Chantal, sv. A1
fonsa, sv. Klimenta Hofhauera . . .
*

*

*

Vzďšti se duchovního vůdce značí v praxi ohyěejně

vzclíti se vyššího vzletu a vyšší snahy po
c t n o s t i.

A není vyloučeno, vzdá-lí se hněz této vyšší snahy,

že následujevěc(lt-uhlí: život pocl úrovní hněž
:.h 6 v ě r n o s t i. U duší zvláště omilostněných a nacla

ných jsou ohě cesty velmi hlízho sehe. Sv.
Terezii, hclyhy nehyla dostoupila svatosti, hylo uchys
tíno místo - v pehle. Tah hylo světicizjeveno. Či nelze
to i psychologicky velmi snaJno odůvoclniti?
*

*

*

Vzali-li se hclo duchovního vůdce, s t o ) í o s a m o

cen v nejtěžších i nejrozhoďnějších chví
líc h, které nihoho neminou, a na něž m1 a J ý h n ě z
sotva asi (losti je připraven.
I při nejlepší snaze vydává se stílčmu nehezpeěí j etl
n o s t r a n n o s t i, hu; přepjatč úzhostlivosti neho ne
světlomítč vlažnosti, ať již h sohě neho h duším.

5oo

Nalézti duchovního ráclce jest nalézti v z p r u ž i n u
proti vlastní malátnosti na cestě ]: dokonalosti;
jest nalézti v ů (]c e v tajnostech a záhadách duše vlástní
i (luší jiných;

jest nalézti nestranného soche v hrozných až ně
kdy pochyhnostech o vlastní vině neho nevinnosti;
moudrého v a r o v n íh a při shryty'ch ohyčejně prv
ních hrocích na srázné cestě zrádných vášní;
neohroženého h a r a t e 1e při shutcích nedohrých ;
milost-(iného p o zyvač c na cestu pohání a odpuštění;
laskavého u t ě š i t e 1e v slzách a zármuthu;

značí nalézti o t c e a m a t l: u, vyšší láshou milující,
stále pozorující, halící, nihtly neapouštějící Juše naší . . .

Třeha h těm úvahám všeohecným zmíniti se i o (lů
voJech n a š i c 11, domácích?

Dostačí pouházati nejen na poměrně velikou u nás
neznalost pravidel života duchovního, nýhrž i na přecl

s u clhy proti němuhojně rozšířené.Hle, nejjemnější

vy'hvět josefinismul

A u nás ještěhují v plné

prvotní síle i jarosti. V jiných věcech veřejného řízení
círhevního jsme clnes s ním již hotovi, alespoň v teorii

se zaň styclíme;ve svatyni

(luší našich,v

tom co
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Ly mělo Býti životem života našeho kněžského, jsme
jeětě napořácl fanatickými jeko přívrženci.
Kněz, v Juckovním životě snaživý, namnoze u nás ne
jen necloclxázíporozumění, ale musí Býti připraven někdy
i na steré překážky, úžtipky, předsudky, tajné nelaska
vosti. . . (Generace, která tokoto nerůclnéko pokozence
josefínskčko na vžcly odkliclí, velikou Lucle míti před

Bohem zásluha)
Tu třeba dvojnásob silné vůclěí ruky, aby kněz hned
při prvních pokuseck nepozLyl myslí, neupustíl ocl spa
sitelnýcll předsevzetí.

Ale hlavním skaliskem, o které se i u kněží opravdu
snaživýck otázka duchovního vedení rozbíjí, není snacl
ani neclostatek zájmu o tu věc, nýbrž o 1)t í ž n a 16 z tí

dobrého cluckovníllo vůdce.

Není vůL ec snadno nalézti kněze, jenž Ly Lyl ne

jen zpověclníkem,
nýbrži Jucko vním vů Jcem. Již
v 17. věku naříká španělský autor G 0 Ai n e z.. „Z ti
síce duší, které volá Bůh, sotva Jeset jich následuje toko
hlasu . . . Jeclna z hlavních příčin toko zjevu pak jest
nedostatek vůdců duchovních.“Tř—ebas ta slova Byla u
přílíčena, jsou přece charakteristická již tím, že Byla vů
. Ríbet, str. 334.
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hec vyslovena, a to ve Španělsku, v 17. století! Pravda
je, že Johrč učitele duchovní i po hlíšterech, i po vět
ších městech třeha hledati,
a že šťasten, hclo je na

lezne...

U nás v Čechách : příčin již podothnutých je ne
clostateh Johrých vůdců duchovních ještě citelnější.

Tedy ahy se mladý hněz vůhec vzclal naděje, zjednati
sohě vůdce duchovního? Niholiv. Ale ovšem třeha se

snažně o to přič ; niti (vždyť hěží přeceo včc důle
žitou), třeha po případě hleclěti i i n o u c e s t o u dospěti

téhož cíle.

I&eílem huclevždy,ahyníš pravidelný zpo
vědníh se ujal i našeho duchovního veclení.
Netřeha se ani lehati ohětí, ahychom dosáhli, možní-li,
toho ideálu.

Ale není-lí v místě ani v oholí hněze, hterý hy mohl
hýtí zaroveň naším zpovědníkem a Juchovním vůdcem?
Pah nezhucle, než r o z (]č 1i ti oha úřady, zpověďníha a

Juchovního rádce.

ZpověJníha

třehamíti vždy hlízho po ruce.
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(K vůli n š h ] é, nepředvíďanépotřehě, pochýhností ata.,
jahé hažclému hnězi ohčas se může namanoutí. Lépe
jest v tahových případech pohornč hledatí jisté odpuš
tění ve svaté zpovědi, než po celé clny trvati v hrozných
pochýhnostech, úzhostech, sama sehe ospmvecllňovati,
otupovati utlost svého svěclomí, přívýhatí pomalu sv a

tohrícležím)
Takovým zpověclníhemnaším může hýtí hažtlý hněz
opravdu šlechetný a svědomitý, který hý ném přímo
neho nepřímo sv. zpovědí neztěžoval.
Tomu se zpovíďejme p r a v i (1e 1n ě, nejen z nouze.
Ovšem, že ho i v případě mimořádné potřehý výhleclame.

Duch ovním vůdcem však mějme(hromězpo
věďníha, o němž právě hýla řeč) muže, hterého jsme
]: tomu úřadu zvláště uznali schopným.

Ne náhodou,nýhržpo zralém uvažo vání, po
mnohých mo Alithách uznali schOpným.Dohře
učiníme, neopomenemc—lí p ř e p t a t i s e, něholíhráte n a
z l: o uš l: u se mu svěříti, než definitivně se mu odevzďšme.

Ten teclý a tak zvolený vůdce duchovní n e m u ní

hýti na místě našeho půsohení.
Nemůžeme-li častěji, Jostačí, když 0 1)č a s, poclle mož
nosti ho n a v "6t í v í m e, v otézhéch mimoříclných, zvla'št
ní důležitostí, p í s e m n ě se mu svěřujíce.

Ale předtím nesmímemíti tajemství,
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ani v (10h

ré m ani v e z 16 m. Ten ať jest oheznímen co nejdoko
naleji s na's'imi slahostmi a přednostmi, s našimi touhami
a ohavami, s našimi ctnostmi a neřestmi, s nehezpečími,
která ním hrozí, s poklady, kterými vládneme. D u i e

naše hudiž před ním jaho čistý průhledný
Pramen, na jehož dně viděti haždý haměneh.
ale i haždčho hroučha.
Ostatně opravdový vůdce duchovní sám se o to při
činí, ahy nas znal shrz na shrz.

Jaho hlavní vlastnosti dohrčho vůdce duchovního se
včeohecně udávají tyto:
Pie tas, ahy sám hyl mužem opravdu zhožným.
S c i e n t i a, ahy hyl přiměřeně honěný v duchovním
životě. (Bylo hy si velmi přšti, ahy duchovní vůdce
měl v životě duchovním shutéčnč sy s t e m a t ic h 6 v z d č
15 n í, nejen z vlastní zhu's'enosti, nýhrž i z d 0 h r ý c 11

spisů ashetichých.

Ale tahovýchje u náspořídliu.

Ještě v hlášteřích je snáze nalezneme.)

Zelus, ahy hyl i hnězem pro polu-ol: a spisu duší
horlivým.
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Ku vlastnostem Johrého vůJce duchovního hych tu
ze zkušenosti Joclal ještě dvě:

ahy měl opravclový zijem specielně pro
svého svěřence; a psh,
ahy si se svěřencem svým navzájem rozu
měli.
Přes všechny ostatní výtečné vlastnosti může míti clu
chovní vůtlce cosi, co se nám nezamlouvá (předpohlíclám,

ženchěžío pouhécítlivůsthšřství,

o chvilko

v o u náladu), co jako zeď se staví mezi nás a mezi něho,

co nám v jeho přítomnosti svítí srdce ; ústa.
Palmhy se pro nás nehodu; jestíť především potřehí, ahy

chom se duchovnímu vůdci mohli se vším svěřiti

&

VVV,

i v nejtezsnch chvílích Jětínně jeho vy'rohu se podrohíti.

*

'

*

*

Dodathem jeětě něholíh myšlenek o :povíclšní
hněží. Přál hych si, ahych mohl hez ohalu všecho
VIV'

říci, co v této prncmě mám na srclci . . . Jen zdaleha
něco naznačím.

Někteří hněží odpírají slyšeti zpovědi
svých spoluhratří . . . Mohou s takovýmzpoví
Jíním spojeny hy'ti něhterč nepříjemností, zvlšště hěží-li
o zpověď spoluhratra, s nnmž clenně jest ním ohcovati,
506

nebo dokonce o zpověď představeného, kterého ctíme,
na němž jsme závislí. (Duše žlecketné nejvíce trpí, jsouce
nuceny patřiti na viny, kde navykly si viděti jen ctnost

a dobro.)Než žádní nepříjemnost nesmí Býti
ním důvodem, abychom odepřeli slyšeti zpo
věJ kněze, kaž je zřejmo, že jinam jíti ne
může, že jinak vyclívš se v nebezpečí svato
krádeže, ne!: že vůlsec déle Bude mu trvati Lez
r o z kře ře ní.

*

*

*

Mnozí kněží, zpovídajíce kněze, degradují se na roz

křeěovací

stroj e. Netíží se po plnění kněžských

povinností, po rozjímíní, duchovním čtení atd.; neřek
nou slova, jež Ly rozříři o duševní obzor kajícníkův, jež
Ly Lo povzneslo, jež LY mu dodalo nové chuti, nové
síly v dobrém — hotové to mašiny.
A jsou to často staří kněží, kteří mají za sel>ou clale
kou cestu Lokaté i rozmanité zkušenosti, a ti, kteří před
nimi klečí, jsou mlaclíěkové, teprve přikládající ret ku

trpkému kulicku života — 
Co jest toko smutnéko zjevu příčinou? Falešní po
kara? Pohodlí? Nedostatek zájmu k těm, kteří jsou
pavolíni jednou pokračovati v díle naěem anebo snad
otupělost, anebo co? . . .
*

*

*
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Někteří kněží, s]yříce zpovědi Bratří svých, odepí

rají jim almužnu potřebně výstrahy. „Vždyťje
sám lmězem a ví, co má činití,“ vymlouvají se. A může

Lěžetio případy velmi choulostivé.

Snad kněz,

který se tu zpovídá, se třepotá nad prOpastí, a rázné Bratr
ské slovo ještě v poslední chvíli Ly 110snad zachránilo...

Jaká to necítelnost, jaké sobectví a jaká před
Bohem zodpovědnost mlčetí v takové chvílí!
Nejde tu o vědění, ale o konání. V živém slovu,
ve vroucím, energicLěm napomenutí jest i síla. A snad
právě té potřeboval zpovídající se spolubratry a měl na
ni právo. A té se mu odepřela . . .

Když nebožtíll pan kardinál Schónkorn po prvé navští
vil jako arcibiskup pražský jisté poutní místo, zvláště
jednu měl ]! tamním řeholníkům prosbu: aby ochotně a
mile přijímali kněze, kteří ]: nim přijdou se zpovídat . . .
Nynější palmpan Biskup sv.-LíppolytsLÝ loni dal pro
síti Lleru svčllo po konferencích pastoralníck shromáž
děnélxo, aky „rád a svědomitě posloužil Lněz knězi, sly
.“
ěíce své zpovědn .
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Častější zpověJi jest nezbytně potřebí
viem Lněžím . . .

DuckovnílxoveďeníjestpotřeLíněLterým,
ne viem . . .

Každý z nás Lucliž připraven, aby Byl svě
mu Lratru Lnězi,ne-1iclol>rým duchovním vůd

cem, alespoň golu-Ím, svědomitým zpověd
níkem . . .
Dejž Bůh, aby ty tři zísaJy uznával všechen, zvláště
pal: m]aclěí Llerus.

ÚTULEK DUŠE

S v. e : e r e i c i e jsou sice mimořádným, ale díky Bo
Lu, v době naší pořád Lojnějěím, protože velmi Jůleži
tým prostředkem lměžslxě vytrvalosti. Bližší na ně pří
pravu poclati jest věcí exercitítorovou. Zde Budiž něko
lika myšlenkami zájem pro ně ještě všeolaecnčji vzbuzen
i utvrzen, význam jejich objasněn.

Sv. František Sal. praví,. že i nejlepší hodiny třeba
občas n a t š 11n o u ti , nemají-li se zastaviti, sv. Písmo
rádo přirOVnšvíJuči lidskou ]! v i n i c i,“ Bokem samým
vzclčlaně, lnaženč, chráněné, ale i časem navštěvované.

Z ničeho nepoznšme tal: jasně, jaký je sv. exercicií
cíl a prospěch, a iaL se při nich máme chovati, jako z obou
těchto obrazů.

Tedyi nejlepčí 11o (l i n ý se zastaví, včas-li péra, které

je popoluíní, nenatílxneme. Vynalězti perpetuum mobile,
. Bohumila, 5, 1.
.. Tak zvláště Isai. 5, 4.3.14 Jerem. 2, at.; Mat. 21, 33. ss. atd.
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které hy nepotřehovalo ohčasného ohnovení hnací síly,
hylo sice snem mnohých geniálních hlav, ale nepovzneslo
se nthy nad pouhý — sen. Není, čím hy sama se na
hradila síla, třením nevyhnutelně unihající.
I v životě duchovním je tahové tření. Jest jím ní 
h 1o n n o s t he zlému io (lp o r v Johrém, mající hořen
v hříchu prvopočátečném. Proto, nehledě ani 1: nehez

IV
pcčím vnějším, i tluče v Johrém nejhorlivčjšn casem sama
sehou ochahuje, a hyť se na veneh nic nezměnilo, přece
časem vroucí naše předsevzetí vyhleclnou, Johrí naše vůle

ochahnc, prvotní naše nadšení ochlaJne. Třeha tu ještě
výslovně podotýhati, že i milost Boží, stíle mocní a čtčďrš,
časem na nás menší má vliv -— ne že hy síla její vnitřní
se hyla zmenšila, ale že horlivost naše utuchla? . . . Proto

je potřehí nového v : pru ž e ní, nema-li život vnitřní
vyšší se zastaviti, přestati. . . .

Stále sehe 11nové horlivosti nahíďati vů
či stílémuv dohrém ochahovíní, stale sehc
ohnovovati vůči stálému popoužtční, tot'
tajemství večherého života duchovního .
Toť neklamné znamení a měřítho energie
(luše.Toť nezhytní podmínha pohrohu Ju
chovního. Toťlísha h Bohu sama, ne sicejiž
vítězné, v nehi oJmčnčnš, ale zatím h Bohu se deroucí,

pohorní, trpící, hojem uhřižovamí,litující, doufající. Bla
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hoslavený, lulo pamčtliv jsa onoho zíhona, ani si nezn
hlíJí na počáteční horlivosti, ani nemalomyslní : poz
dější shleslostí, ani se nedá ontražítí ztlínlívč věčnou
jeJnotvírností hlesíní a povstšvíní, nýhrž hlíclněa pevně
i s důvěrou sleduje orloj tluče své, ahy včas jeětě čeho
třeha doplnil, ohnovil, vzpružil . . .

Denně, týdně ohnovujeme duši svou: zpytujíce svč
(lomí, rozjímajíce, zpovíclajíce se. Ano, hažclé vzhuzení
lítosti po učiněném pohleshu jest tahovým vzpružením.
A toho všeho není ještě dosti?
Snad člověhu 0 l) y č ej n 6 m u, jehož povinnosti jsou
nemnohé, a ty je's'těprosté, hu vlastní osohč se oclníěe
jící. (A ani tahovým mimořádní ohnova, na Př. sv. mi
siemi, níhcly není hez velhého užitku.)
Ale povinnosti hněžshé jsou povinností mimořádné
jal: počtem, tah dosahem a Jůležítostí i svatosti. Již P r o t o
hy nís mělo svědomí ponouhatí, ohčas m i m o ří (1n ě je
zhoumatí. Ale což teprve, jestliže mechanismus naěeho

duchovního života se zastavil

a my cítíme, že pří iš

jsme nedostateční, ahychom sami, ahychom Prostřetlhy

ohyčejnýmí opět jej uvedli v Pohyh? Pa ]! hy hylo

zločinem na Juli naší, htlyhychom nestihli
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odhodlaně po hojných oněcll pomůcLícli

mimořádných, jaksením podívají sv. e
xereiciemi.

Druhý obraz.Vinice .
Položme vecne seLe clvěvinné ratolesti, z nichž jedna
jest přirození, živí, druhá pak uměli, udělané. Po čem
rozeznáme ratolest živou ocl umělé? Na umělé ratolesti
Lucie Lažclý lístek krásně zelený, plně rozvinutý, přesně
na proutku postavený . . . Na ratolesti živé však, Lyť
sel>eLrísněji Lyla vyrostla, Lucian vecne lístků životem
Lypícíck i některé listy zaschlé, sežloutlé, svinuté, vedle

mnolié dokonalosti budou i některé nedostatky. A jak
je s ratolestí živou jeďinou, tak má se věc i s celou révou,

ano s celou vin ic í. Není možné, aby na vinici nebylo
ať již jednotlivých lístků, ať celých ratolestí poroucha
nýcli, polimožtlěnýcli; není možné, aby tam nebylo rév
OJ kolíků ocitrženýcli, na zemi povalenýcl'i, červy na
kloďanýclz, někdy i z kořene vytrženýcl1 . . . A čím
Luinějčíje vinice, čím žhavěji metí na ni sluníčLo požeh
nané paprsky, tím větší je neLezpečí, že vyrojí se na ni
na Př. hejno sžíravélio limyzu, že jednotlivé révy pože
nou Jo Planýcli ratolestí, že réva povalení zasekne a za
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kyne. Proto přickízí oLčasvinař. Okem zkušeným pro
hlíží celou vinici. A kde potřebí, koní úřad svůj. T u

ničí škodlivý kmyz, tam révu ke kolíku
pevněji přivazuje, jincle nasypíví zemi nel)
ji okopíví; a opětjincle ostrým nožem uře
zíví na rěvě výhonky, třeLas Lujnč,ale pla ně.
Jest zapotřebí ten oLraz okšírněji vysvětlovati? Kde

je život, tam jsou i jeho nedokonalosti, a
čím Lokatěji obyčejně ten život prouclí, tím větší ne ez
pečí jeko zneužití nel) dokonalé zkázy. Corruptio opti
mi pessima. Co platno zavírati přeci tou pravclou oči,
farisejsky se jí Jěsiti. Kdo je vpravdě šlechetným, kilo
opravdu miluje (luši svou, Luciejí raději prakticky JLšti.

"Kažclš Juše kněžskí podoba,. se vinici, Bokem štípe
né, sluncem jeho milosti denně zakřívané, vroucněji nad
jiné pěstované. Kolik proto též v duši kněze korlivéko
Jenně Bude modlitby, přemalníní, horlivosti, lísky, sna
žení a práce . . . Hle, bujně révy, které liLým ovocem
oLěerstvují (luše, oslavují církev!
A opět, který inejkorlivější kněz není si toko větlom,
že nejkrásnější jeko ctnost má nedostatky, že všecko, co
podniká dobrého, moklo a mělo Ly Lýti dokonalejším,
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čistějžím, světějším? Který svědomitý hněz něha! necítí,
že to neh ono místo srclce jeho mílo jest ještě zóroclně
no; že ta neh ona síla tluče jeho (10qu leží ladem; že
něhterí stránka jeho povinností odtržena jest ocl Boha
a požlapšna do země; že jsou v duši jeho skryté rány,
hJe hemží se a rojí hmyz žádostí, zísacl a snah, které o
hrožují jeho vytrvalost, znemožňují jeho dohonalý po
hoj, jeho rychlý Pohl—oh. . .

Aproto honamesv.exercicie.Ahy, co škodli

vého se v srdcích našich zahnízdilo, s mi

lostíBožíhyloodstraněno;copolehlo neh
z hořene hylo vytrženo, znovu hylo posta
veno; co od zíhona Božího odloučeno, těs
něji h němu hylo zas připoutáno; co mrtvě
ho neh neužitečného v životě našem se oh

jevílo,hylouřezíno: ahytahto hnověmura
clostnějčímu snažení hylo přivedeno, co v nás

opravdu jest Johrěho, ušlechtilého, užiteč
ného.

Chyhno hy hylo tudíž Jomý's'letise, že duchovní cvi
čení jsou pouze pro licli světshé, aneho hříchům tě ž

hy'mprapaďlč. Jsouť pro hažclého, lulo touto
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úzkou cestou L nebi kráčí a kdo pro pravé po
třeby i pravý pokrok (luše své vůbec másmysl
a porozumění.
Proto, Lyť i forma jejich se měnila podle časův a
míst, co (10 věci jsou duchovní cvičení tall stará, jak
stará jest snaha po životě Loliumiiém. A oddávali se jim
vžcly nejliorlivěji právě oni mužové, kteří nejvroucněji
JLali o (luši svou. Chválou odloučení — tecly exercicií

- oplývají právě tai: spisy i životy prvních velikých
sv. Otcův a učitelů církevních, Chrysostoma, Augustina,
Řehoř-ů, Lva, Becly a jiných,. jako spisy a životy ve
likých reformatorů novějších Františka Sal., Karla Bor.,
Ignáce, Alfonsa. Pro kněze světské předpisuje církevní
zákoník exercicie alespoň každého třetího rollu.—*Ale
jsou řády s nejpřísnější Llausurou a s tuliou Lázní, kde
všicimi členové co roi: podrobují se exerciciím dvakrát
i třikrát delším; ne že lay jejich život těžšími Lyl povar
něn hříchy; nýbrž že světější mají závazek sloužiti Pá
nu co nejhorlivěji.
*

.

*

' Hojnýcl: o sv. cxerciciícl: výroků, důvodů a pod. se dočítáme v trak
tatu N i 8 to n us, De secessu ad meditancíum atque exercitiis spiritua—
lilius (viz nahoře), pag. 231. ss.
** C811 126: Omnes SICCPJOÍCS
saeculares debcnt tertio saltem quoque

anno spiritualibus exerciciisper tempus :!proprio Ordinatio determinan
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Nyní snad nebude OJ místa PoJati jaLy's taLy's výměr

sv.exercicií.DucLovnícvičení,sv.exercicie,
jsou dny mimořádné návštěvy tluče naří na

upcvněnívšello,covníJoLréLoišlechet
něho,naontrančnívšello,covníplanéllo,

nedokonalého, shodného. Jsouť útulkem
duše.;[soutítullxemtluče-,vcloLx-émocLaLlě,
zápasem o ctnost zmalštnělě, hříchemzraněné.

Jsouútulkemcluřezhlukusvčtanatíclxělu

Ly sv.prav<l,ztemnoty vířnítlo světla věč
nosti, z otroctví hříchů Jo svobody synů
Božích . ..

Pokročme díle, rozvíjejícc obraz vinice. Je-lí Juře na
še vinici, Lclo pal: je v i n &ře m o sv. exercicíícll ji nav
ztěvujícím?

Vlastně jest jím Bůh sim, jenž Jíví Jučí o sv. exer
cicíích milosti mimořádně. Že však tu Lčží o tvory ro
zumně, má Bůh, uclíleje (laty milostí své, n í s t r o j e, mí

ísvčspolupracovníky.
dum, in pin aliqua reliýosnve Jomo al) eoclem designu. vncnre; neque
al) cis quísquam exímatur, nisi in casu particulnri, Šusta Je causa ac (le
express. eiusclem Ordinarii licentin.

517

N í s t r o j e m Božím při duchovních cvičeních jest

exercitítor.

Spoluprac ovníkem Božímpřiníchmíhýtikaž
dý, kdo se jich sůčastňuje.
Vzhleclem k exercitítoru Jopoužtčjí se účastníci ohy
čejně dvojí chyhy; kažclí může vížně ohrozit; výsledek
sv. exercicií.

První chyhou jest přeceňovati práci exercítštorovu
o Juchovních cvičeních. Jako hy všecko na tom zivi
selo, je-li exercitítor výtečný řečník, dovede-li hýhati
srclci svých posluchačů, hřímatí jim do tlačí . . . Ovšem,

čží-li o zajímavost
duševních cvičení, závisí všecko
na exercítítorovi. Běží-li však o konečný výsledek, zí
leží též mnoho na něm. Ale zclavšecko? Nikoli, všecko
na něm nezávisí.

Exercitštor ukazuje vlastně j e n s m ě:- c e s t y, kterou

Po čas sv. exercicií třeha ujíti, určuje způsoh price,
již třeha vykonati. Ale jíti tím směrem,Pracovati
naznačeným způsohem, ocl čehož přece hlavně záleží vý
sledek veškerého Podniku, toť jest věcí účastníků. A což,
nechtějí-li se podrohiti nímahím klopotné cesty, úmorné
prace vlastní? Běží-li o reformu klížterní, dívá sv. Otec
pouze Podnět vnější. Ale ohnova vnitřní vychází vžcly

: říďu samého, ocl některého člena řehole - Řím na
ni nestačí. Vniternčjší prací než reforma klíltera jest
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reforma tluče. Exercita'tordiví L ní pančt; oběti :
oLtíže, vykonání té důležité price zůstavuje se jednot
livcům. Jak smutno viděti exercitítora, an se namílmí a
přičiňuje, a vůLol něho -— účastníci se smějí, lažlusjí a
Baví se . . . Nač vlastně jsou takové exercicie? Což

Jostačí poulní Přítomnost exercitítorova?
Exercitxítor Loni přednášky, ale hlas jeho nevnilu'i
než (10 u's'í posluchačů; nad to palmmu Jovoleno oky

čejněmluviti jen větamivšeobecnými, aby neroztrpčil,
nepokoršil. Záleží na exercitanteck, aLy hlas ielio pustili
do srdcí svých, aby : vět jeho všeobecných učinili

pro sebe důsledky

soukromé,partikulární.Exerci

tštor podívá posluchačům polu-my duchovní, na nich
palmzáleží, aby z nich si vybrali,
aby, co vybrali,

rozžv Y'Lali, strávili . . .
3.

Druhou chybou jest p o (1ce ň o v i ní vlivu exercití
t0rova o sv. exerciciícii. Hlavní prace připadá ovšem

účastníkům.Ale konečný Šťastný výsledek přece

ien závisí na těsném spojení exercitantů
s e :: e r cit i t o r e m. Msi-li Litva šťastně Býti sveclena,
třeba ovžem udatného, otužilého vojska; vojsko vžall
nesmí býti Lez vůdce. A čím upřímněilí je vzíjemnost
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mezi vůclcem a vojskem, čím opravdověji jsou taLořLa
jeclno tělo a jeclna tluče, tím jistěji a rycbleji a sbvěleji
Jobuclou vítězství. Tal: se má věc i o sv. exerciciícb.

Čím vroucněji a těsněji spojí účastníci clu's'esvé s exer
citítorem, čím upřímněji odevzdají se jeho (lucbovnímu
vcclení, čím ocbotněji a borlivěji buclou se spravovati
jebo pobyny : tím snadnější bude jejich vnitřní price, tím
jistější price té výsledek.
*

*

O spolupracovnícícb

*

Přisv. cxcrciciícba jejicb

cbovíní (pokud se nevztabujc na exercitatora) jen ně
Lolib pravidel.

Především buďme pevně přesvědčeni, že doba sv.

exerciciíjest dobou mimořádnýcb milostí Božícb.
Mimořádné však (loby vyžadují i mimořádných sbutltův
s obětí. Proto by Lažclěsv. exercicie měly ním býti dobou

mimořádné borlivosti v modlitbě;
mimořádně věrnosti

]: Pánu a jebo svatým

vnuknutím;

mimoříďněbo unikání Lažclčbo Job:—oval
nčbo i všedníbo

břícbu (tato Jucllovní dieta má

již o sobě veliký vliv . . .);
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mimořšďně věrnosti v zackovíní Jomícílxo
řádu a zvláště pořštlku ustnnovenéllo pro sv.

exercicie.

Každá milost, již nam Bal. Java, má clvojí účinek:
plní požehnáním život náš, věrně-li s ní spolupůsokíme,
nebo paclš kletbou na (Iny naše, svévolně-li nel) anLěle
jí zneužijeme. Petr měl okamžik rozkoclný, a iJiJíě Lo
měl. Onen, když první milosti Bokem mu nakízené

velikomyslně se uckopil, tento když posleclní

lekko

myslnězamítl.Okamžiky rozkoclly o věčnosti.
Doba sv. exercicií je Jokou mimořádnou; v ní okckízí
Pain, v ní se tvoří kajícní Petrově nebo zatvrzelí svato
kupci Jidášovč . . .

Mlčení,

naprostý klid i zevnitřní tak těsně souvisí

s veškerým výsledkem sv. exercicií, tak velmi náleží

k nevyhnutelným

podmínkám Join—čim
jick účinku,

že slovo „mlčení,u „samota“ stalo se ním totožným se
slovem exercicie, duchovní cvičení. Jistotně není pou
llým mlčením všecka práce sv. exercicií již vykonána.
Ale neméně jisto jest, že Lez svědomitého mlčení věeck 0

ostatní
měřítka

přičinění

zůstane marným. Není jistějšílno

výsledku duchovních cvičení nacl tuto věc,

která se vlastně rozumí sama sebou.
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A mám-li ještě něco dodati: nevydává Llerus o duchu
svém smutnější svědectví, než Baví-lí se, šeptá-li, žertuje-li
mezi výklady nebo po výkladech o nejvážnějších prav
dácll sv. víry, o nejsvětějších povinnostech svělxo stavu.
$

.

*

Mnoho prospívá Le zdaru duchovních cvičení, pra

cuje-li Laždý hned s počátku za určitým, přesně
ustanoveným cílem. Zevrulměji Lo ustanoviti,jest
opět věcí exercítátorovou. Ale jsou účely, které v Laž
dýcL exerciciícl: Laždéllo účastníka co nchpravdověji
Ly měly zaměstnávati. Mezi ně náleží:

1. Cokoli se vztahuje Lu platnosti naších
dřívějších sv. zpovědí. Není dobřezbytečněLýlati
svědomím člověka, jenž dobře a upřímně účet svůj s Pá
nem Bohem již spořádal. Kdo však si takového svě
dectví vydati nemůže, pro toho jest tato otázka ve sv.
VVI
exerciciíclx ze všech nejblizsi, nejdůležitější.

:. Colsoli se vztahuje Le klidu a pokoji duše
naší. Velikým pokladem a pramenem síly i pokroku
v duchovním životě je srdce v Boku klidně, ustálené.
Kněz sám odkázaný na sebe může přes snahy nejlepší
propadnouti duševním chorobám skrupulosity, malo
myslností, neklidu . . . I na odstranění takových nedelni
duševních jsou sv. exercicie.
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3. Cokoli se oúníří Lu svědomitému Plnění
našiel: zvlíltníclx povinností. SpějemeL nebi,
ale ne jako ptáci letem, vzcluclmem,nýbrž po řebříLu,
stupeň za stupněm. Stupně vřall jednotlivé, tot' naie

zvlířtní povinnosti. Mílo Ly prospělo, Lúykychom ien
všeobecně Lorovalí pro neLe, neclLalí v's'aL tolxo, čím
jerlině nel>e ním lze dojíti.

Veliký význam pro praktický výsledek sv. exercicií
má úmysl při nich pojatý. Úmysl ten má se odníleti
Le stránce tluče, která (10qu nejvíce ležela ladem,
]: višní, která (10qu nejvíce ním přelážela, LCctností,
jíž je nám nejvíce potřeLí. Ostatně úmyslu pojatého o sv.
exerciciícl: týkají se pravidla dobrého úmyslu vůbec: aky
CLOmnečinili úmyslů mnoho, a aby nebyly vzdušné.
Dostačí umíniti si jeúnu neLo clvě věci určitě, ním nej
potřebnější .

Kéž vříani o sv. exerciciíclx pamčtliví jsou slov sv.
Bernarda: Secle itaque solitaríus sicut turtur; nihil tíLŠ
et turLis, nihil (ani ne v myšlenkách) cum multitucline
' Semo 40. in Cant. n. 4. Migne, Patt. lat. tom. 183. col. 983.
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cctcrorum. Etíamquc ipsum oLlivíscct—cpopulum tuum ct
Jomum patria (všecko, co netýká se Boha : tluče tvé)
tui, ct concupiscct rex (lccorcmtuum. O sancta anima, sola
csto, ut soli omníum sex-vestc ipsam, qucm cx omnibus tíLi
clcgístí. Fuge puLlícum, fugc ct ipso: Jomesticos. Sececlc
al) amíci: ct intimis . . . An nescís te vcrecumlum linker:

sponsum, ct qui ncquaquam suam velit tiLi indulgcrc
praesentíam praesentílms cctcris?

RETROSPEKTIVA
Pohled na kněze, jak ním Lo líčí minulost,
historie církevní. Pohled jen kratičlrý,Lusý, povrchní,
a přece způsobilý vzl'mclitiv nás řadu vážných myšlenek.

.

.

Kněz z prvních LeroícLýcL (lol) círlavc Luďiž
tu jen jmenován. Jemu postavila církev pamětní desku
-- v aktech mučednickýclm. Sám napsal svoji Lulín
sLou píseň Lrví svou mučednickou a krví svých ovečeL,
povražďěnýclx pro Krista.
*

*

Kněz : Bouřlivé JOLYzápasu o nejklavnějčí
Jogmata

sv. víry. Jak a kým Lo ckaralxterisovati?

Ambrosiem, Jiktujícím všemocnému caesaru poLíní, (lo
Lývajícím skvělostí života i nauky církvi velikého Au
gustina? Nebo Řehořem Nazianslným, který za největší
příkoří proti církví spáchané pokládal, že Apostata za
kázal křesťanům stuclium věd a klasiků světských, třebas

pohanských? Neko Jeronýmem, vracejícím se stále lnu
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svatým písmům, ku pramenům nauky a vědy křesťanské?
Neko oněmi velkými kněžími Liskupy, Ckrýsostomem,
Augustinem, Basiliem, Martinem, Atkanasiem, kteřísles
kem jména svého i úřadu (loveJli sloučiti chudobu a u
mrtvení tekciej's'ítukě discipliny mniěské?
Ti všickni postavili sobě a knězi JOLY své pomník
gigantický čnící Jo clějin vžeck věků pozdějších: čisté,
zachráněné, prohloubené dogma , spisý Duchem Božím
pro vanutě .

Snad žadná Jolaa okromnými převratý, všeobecným
otřesením Lývalýck základů společenských, zpupností a
neurvalostí sil, v ní působících nepocloLala se tak (lokě

naší (po té strance),jako doba stěhování národů.
Právě proto Ly se nám na knězi Jaký tě mokl jeviti
mnoliý moment nejen zajímavý, nýbrž i Bezprostředně
poučný. Než Join ta, ckarakterisovaní ssutinami po
kořenč kultury, mrtvolami povmžclěnýcla níroclů, Join
temna, osvětlení jen požáry zapílenýck měst a ckrímů,
zůstavila ním malo jmen, mílo rýsů kněžských.

Řehoř Veliký.
Benedikt.
Kassioclor.
Severin .
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Jména ne-li Lněží, teclý Juěí kněžských svítí : ní jako
majáLově nejen vírý, ale i lidskosti, práva, Lulturý, lepší
budoucnosti . . .

Bližší i známěj's'íjest nám středověk,
Lcle církev,
kde Lněz měl oliromnou moc materielní i mravní. Bude
vžJýcLý věcí nesnadnou souJiti století dávno minulá se
stanoviska nýnějěíllo. Ale mimoděk se namítá otázka,
jakým asi směrem hraly Lý se dějiny nejnověj's'í, LJýLý
Llerus středověký vlivu svélio Lýl vžclý užíval šlechet

něji, mírněji, neziětněji, ideálněji. Či neLýlto
Llerus, který mezi prostý věřící lid všech národů vrhal
pochodeň za poclloclní, až se vzňal celý svět? Třeba jen
připomenouti ono hrozně scliisma papežské, ony vášnivé
Boje fraticellův, ona pohoršení koncilů „reformačnícL“ . . .
A luciezpříma oni nevznítili Boje. Lýli jeho hlavními uclr

žovateli(Jindřich IV., Barbarossa,Filip Krásný, Ludvík
Bavorský . . ..)

Středověk je (laka protiv. Je Join Řehoři: VII.,
Petrů Damiánsltýcla, Bernal-Jů, FrantiřLů : As., Tomáiů
Aq., Innocentiů III., a je doba Biskupů knížat, dvořanů
a vojáků, Lněží, dvorních Laplanů a lokajů, (loln annat
a reservací, clolm privilegií a hádek o právo pochová
vati . . . CLaraLterisovaI ji po jeclné straně sněm Late
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ranslxýIV. (1215) Jvčma Línony, Línonem 16.. a Lí
nonem : 9...

Postupme Jo (1015nám ještě nižších, do krajů ním

zvlížtčdrahých, protoževlastních.
Na Prahu nejosutlnčjžíepochy našeho naroda setká
víme se s ponurou postavou Lněze M. Jana Husí. Ten
vryl 0:1 15. století nesmazatelně svou signaturu na vývoj

našehoživota náboženského,

našehoživota poli

tického, kulturního i společenského. A, žel
Lollu, ta signatura neznačí (jak nám namluvíti chtějí)

štěstí, slávu, dobro! Mistrem J.cHusem počíní
* (De inclumentis clericorum) „ . . . Pannis rubeis aut viriďibus, nec
non manicis aut sotularibus consutitiis seu rostratis, fraenis, fellis, pecto
ralibus et calcan'lausdeauratís aut alíam superfluitatem serentibus non
utantur . . . Fíbulas (přesky) omnino non ferant, neque corrigias (ře
meny) aureas vel argenti ornatum habentes, sed nec aunulos, nisi quibus
competit ex officio . . .“ Cír. Mami, Concilia, Venctiis, 1778. tom. 22.
col. 1003. os.

" (Ne ecclesiae munďanis supellectilibus exponantur.) „ . . . Sunt et
alii, qui non solum ecclesias dímittunt incultas, verum etíam vasa m;
nisterií et vestimenta ministrorum ac pallas altaris nec non et Špsa cor
poralía tam immunďa relinquunt, quod interdum aliquibus sunt horror-ia).
Quin vero zelus nos comeďit domus Dei, firmiter prohíbemus, ne Luius
moči supellectilía in ecclesiís admittantur . . . Praecípimus quoque, ut
oratoria, vasa, corporalŠa et vestimenta praeďieta munďa et nitíďa con
serventur. Nimis enim víďetur absurclum in sacrís sordes negligere, quae
dedecerent etiam in profanis.“ Ibiď. col. 1007.
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nemoc narocla našeho, která časem se sice

stavila, ale úplně nevyléčila nikdy; která
dnes více než clříve hrozí ním náboženskou

ipoliticlrou katastrofou.
Českému Lnězi dal veliký Otec vlastí (jiné stavy, na
př. šlechtický, mu tolmo zívíclěly) clo rulxou Jvousečný
meč, věclu. My první měli jsme v střední Evropě (lo

mací universitu. Karel IV. (lal nám zbraň vědy, a my tu

zbraň obrátili přímo do srdce vlastního lidu.
Hus začal, a jiní kněží pokračovali, dokonali . . .

Jak smutné (lěďíctví zanechal potomkům
svým kněžím česLýLněz věltu 15.1 . . .
*

*

*

A opět noví epocha kněze v Čechách. Doba t. zv.
reformace. Doba největšího ponížení knězev Čechách.
Jaké to smutné zjevy kněží, Jávajícícll se ustanoviti na
půl, ano na čtvrt léta, měnících za Ixus cLleLa víru jako
oděv! . . ..

Setlmnšctě, osmnácté století! Smečkadolaro
' Cír. Frinď, Die KirchengesclniclnteBólunens, Prag 1872. BJ. IV.
[).-13.111- 114.
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Jružnýclz cizinců Lez srdce zmocnila se lidu, vyssívala
až (10 kostí níš LlaLoLyt, otročíla licl nejen fysický, ale
i mravně, Lýrala za naši českou clu's'í,za níš křesťanský,

českýcharakter.Kde Lýl telulš český kněz? Kde
Byl zpovědník těcll pánů? Kde Lýl jeiícll kazatel? Kde
kýl Lněz učitel (vysoké školy ];)le v rukou kněží) a
kněz spisovatel? Kde Byl kněz společník tčcla pánů ::
Lost jejich paláců a dvorů? . . .
Marně tu hledám týpus české-110Las Casas . .

Zastavují se na konci u Lněze josefínskéko.
Malé srdce, přisaLající a věřící jen na stát . . . Ozna
mující líclu o očLovšní a hnojení a oclluínějící lid od
zpovědníc a oltířů . . . Kněz oclřezaný od vroucícl:
pramenů zivota církevního a lpící vší energií jedno
stranně, zakrnělé, olamezené (luše na formě, státem pře—
depsané . . .

A opět a opět vracím se ]: tě otázce: Proč

ten

týpus u nás tak hrozně dokonale se vyvinul?
A proč právě u nás tal: smutně pravidelně
i často se Jaří17A proč u nás zapustil Lo
řený Louževnatějí? . . .
*

*
96
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Anebo líčím příliš (lo černa?
Vy tické postavy věrny'clx, svatých kněží za všech
(lol), Odpusťte mi! Vy za všech (101)žili jste v církvi,
Byli jste její pravou chloubou a jejím pravy'm požeh
náním. Co dobrého v lidu se zachovalo po všecka sto
letí až na nás, Vaším je dílem. Ale Lyly doby, luly tichý
Váš krok zanikl u vášnivě vřavě Bratří málo Vám po
dobných. Byly chvíle, Indy jiní z řad posvěcenych zajeli

skvělými, ale málo Božími průvon na pokorně pole
Vaší price. Byly periody, kdy za Vás mluvili dějinám,
kteří mezi Vámi nejméně toko zasloužili. A jejich Llas
zvítězil. Jejich typus vryt dolním oněm málo šťastným
v pramenech, vypravujícícll

o osuclecll církve —-

&;

zůstal jen oku Toho, jenž i tichou odměňuje práci.
A s tímto typem v době každé počítá až do clnes soucl

Jějin, praví-li, že Lyly doby, 13ny okolnosti,

luly kněz nepojal velikosti úlohy i poslaní
svého. Praví-li, že zvláště my Lněží čeští pře

vzali : minulosti velikou povinnost restituce
vůči lidu našemu . . .

.
Třeba Llíže naznačiti, jakým směrem nese se myšlenka
pravě pronesena a pronešenaí n e n a o !)ž a 1o l) u line::

nynějších, nýbrž na výstrahu.
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V dolních velkých Byli jsme malí . . .
V JoLšcL, lady šlo jediné o to spasití celek, myslilí
jsme na sebe . . .

Zaujatí až příliš osůbkami svými, nepoznávalí jsme
JoLy, ve které jsme žili, směrů, které jí LýLaly . . .
Kdy Propast se již již pod nolaama ním otvírala, ještě
jsme věřii v „zázraky,u ještě jsme se nemohli vyšvih
nouti tak daleko, abychom odhalili trety a cety : časů
minulých převzaté a zamilovaně . . .
Zaníšelí jsme záležitosti osolmí na velké forum ve
řejností, mstíce příkoří soulu-omi na církví, která na srdci
nás chovala, na lidu, z něhož jsme pošli . . .
V JoLšcL, luly lid tonul v moři Lídy, Byli jsme
spokojeni s LlaLoLytem vlastním . . .
V dolních nejvyššího vzrušení nebyl život níž ta
kový, aby nikdo pro naše osolay nemohl Lamenovati
svaté věci . . .

Měli jsme spasiti tlaku, a my zatím samí jsme stonalí

nemocí Johy.

A přece jsme Lyli úřadem svým povinni
státi na stráži . . .

Byli jsme povinní po případě první po
ložití oběť na oltář církve a vlastí . . .
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Učme se z dějin. Žijeme v době ne-li velké, tož jis
totně na dlouho rozhodující, osudné..
Stojíme v plném ohni války za víru a mravnost . . .
Řady naše řídnou a slámou.
Revoluce vítězí.

Co nás čekš?Co čelnínejmlatls'íz nás ?Co čelníníš liď?
Jalty soud pronesou jednou dějiny o nás?
Nechť prapor níš neohroženě vlaje, kde napaclenaLle
sš víra a ctnost!
Heslem naším Budiž: církev a lid!
Míjej (lalello řady naše Hety' egoismus!
Bezúhonným Luďiž níš štít!
Naše oko Lucliž bystré, naše rímě silné, otuženě ži
votem prostým, jako se sluší na vojína Kristova!
Velké Budiž naše srdce důvěrou v Boha, zápalem pro
svatou věc!
A Ikdyž tal! nás stihne čas, v případě nejhorším jen

jeclnonampřinese- slávu mučednickou.
Učme se z dějin!
* Svatý otec Lev XIII. praví v encyklice k biskupům franc. ze dne
8. září 1899 (Le Canoniste contemporain, 1899 p. 547. ss.): „Les temps
lcluels sont tristes, l'avenir est encore plus sombre et plus menacant;
il semble annoncer l'approche &' une crjse reďoutable des Bouleverse
meuts sociaux.“ (Časy přítomné jsou smutny, budoucnost jeví se ještě
pochmurnějlí a hrozivější; zda se zvěstovati blízkost strašné krise pře
vratů sociálních.

CHARITAS, VINCULUM PERFECTIONIS
(Coloss.)

Kterýsi anglický spisovatel vydal před lety statistiku
manželského štěstí. Rozdělil v ní manžely na trojí druh:
manželů na veneh i uvnitř nešťastných; na veneh i uvnitř
šťastných; nešťastných uvnitř, ale šťastnými se zdajících.
Počet těchto hyl ze všech největsi. Počet manželů i na
veneh i uvnitř šťastných zas nejmenší, as 17 procent.
*

*.':

Kdyhy tah homu vstoupilo na mysl vydati statis—

tihu štěstí kněžského, jak hy asi dopadla? I mezi
nimi nalezl hy se, ovšem mutatis mutandis, ten oqun “\
trojí clruh: hněží na venek i uvnitř rozervaných, hněž
ve stavu svém clohonale šťastných, a honečně hněží své
vnitřní neštěstí na veneh přeci liJmi stěží zahrývajících.
Který druh hy as u nas hyl nejčetnější? Doufam v Pš
na Boha, že prostřední.
-\

*

*

*

Důležitější, než tšzati se po počtu kněží šťastných a
nešťastných, hylo hy zvěclětipříčinu, pro kterou tito
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jsou šťastni a oníno nešťastni? Vžclyť konečně přesvšecky
nahodilé rozdíly všichni stejné mají účastenství (co (10
pontaty) v Jobroclíníclm i příkoříck stavu svčlmo.
Kdož Ly-si tu troufal (lití oclpověď paušálně, všeo
Lecně? Tenť Ly prokléďal Juše dokonaleji, než kcly (lino
pouhému smrtelníkoví. Ale třebas součet života, nebo
co vulgarně nazýváme „štěstím,u u kněží rozličných tí
sícerýmí lišila se způsoby, přece každý z nich určován,
sestavován, prováděn jedním velikým činitelem životním :

láskou.

Kterou láskou? I v knězi (a o .kažJěm stavu

lze říci poclolmě) Líje srdce clenně a ckvěje se sterými

záchvěvy lásky vyšší a nižší, lísky pestré a rozmanité,
jako jest rozmanitým život sám a to, co (10 cesty ním
vrhá. Ale jsou to záchvěvy listů na stromě, které jedním
větrem a směrem se pohybují, jest to kolotšní, živé prou
dění a prolaíkaíní vlnek jedné řeky, jež k jeJnomu ko
nečnému cíli plyne . . .
Všemu, co srclcem kněžským proudí a víří, směr určuje
jedna velká, život až v základech uchvacující láska,

láska k povolání

-

nebo její opak.

..

a
»

Smí květina vzdílíti se slunce a teplých jeko paprsků?
Toť Ly se vzclala rozvíjení, vzrůstu, života. Kažclý květ
instinktivně obrací se &vykládá k slunci.
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Smí lidské srclce, smí srclce kněžské szšti se 1.53le a
íejícL vroucícll, sílivýcL, těšícícL, mocných proudů? Toť
Ly se zřeklo života, oclevztlalo se ne radosti, nýbrž

cLIaJu, temnotě,zaniknutí. I kněz má právo,

mí

npovinnost lísky v těžkém svém životě. —

Líska! Proč s tím svatým slovem tolik profanujícícll
se provádí podvodů? Co člověka vynáší na vrchol nej
čistější lidskosti, zaměňuje se -—se zvířeclností. O ton, co
je životním principem duchů i nejvyšších, rozkoďu'p se
podle výměru luzý. Svatý oheň, elementární síla \- ži

votě ponechána náhodě, nemyslivostí, ckoutce, slepému
pudu . . .

Leč zdali možno olleň rozumem, výměry, principy
stvoříti? Ovšem možno jej rozumem, zákony (lo požeh
nanýcL uvésti mezí. A možno z něho čpatností, nero
zumem stvořiti nepřítele, níčitele života.
i:

*
::.

Jsme prý odsouzeni žítí Lez lísky. Opravclu? Zola tí,
lnlo podobné slova mluví, jsou si též vědamí closalxu
to_lxo,co ona obsahují?
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Jsme odsouzeni žíti Lez lásky ženy. Ale což není jiné,
vznešenější lásky? Což jen tou Lranou vylévají se po
žehnaně vody lásky na život? Anebo jsou i jiné ještě
Brány lásky a které?

Kolik velikých zájmů lidských, tolik je
Lran

lásky.

Krása, umění, ctnost, včela, pokrok,

prospěch časný i věčný . . .

ím mocnčji jeanotlivé tyto zájmy clo
týkají se nás osoLně, Bezprostředně, tím
neodvolatelnčjšími nám mohou Býti Lu—
diteli

lásky.

Krása ciziny a krása vlasti; dobrota

kohokoliv neznámého a JoLrota matky; pokrok lidstva
a pokrok osolmí . . .

Čím Lezprostřeďnčji Joveďou vzrušiti
stránku naši přirozenou, tělesnou, tím rych
leji vznítí se lásky žár . . . Čím více obracejí
se ine statkům vyšším (luší,večnosti,tím tíže se
zapalují, ale tím čistější a vyšší jest jejich svatý
plápol; i v lásce rozhoduje Juše, základčlověka.
V

Proto láska ženy je láskou nejsnadnější, nejoLyčej
nější, láskou talíořlsa všeliclslnou. Mocné zájmy krásy,
dobroty a ctnosti srdce (která se vžcly alespoň předpo
kládá), prospěchu, rozšíření vlastní osoby se tu vžclycixy
stýkají. Zájmy to svmlxovanč osobní; zájmy (lotýLající
se přímo nejmocnějších pudů tělesných, a přece zas na
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děje na vyšší zájmy (luše nevylučující, ano vzbuzující. . .
A přece Byli za všeclm (lol) mužové, kteří věclě, '.íJu

svému, vyšší snaze po ctnosti, po Bohu, posvětili žvot
svůj, celé Loroucí srclce své. I oni znali lásku, lásku je
dinou, (jelikož lásku vyšší nesnadno lze s]oučíti s láskou
obecnou), lásku vyšší. Ne lásku chladnou, lásku ja: je
v definici, nýlarž lásku vroucí, jal: Proudí srclcem, jak
hledá a obětuje a nachází, jal: je požehnáním životu. . .
Královští cluclxové víclěli vůlxol seLc množství, sytío' se

chlebem všeJnosti; oceniti jeho rozkoš, ale nezávilěli
mu jí . . . Sami vztáhli ruku po věcech vyšších, po po

eru

olympslsěm,aerosií

...

Kněz stavem svým zříká se navždy lásky ženy. Jen
malým cluším oběť ta Lucie mlátí se obětí života samého . . .

Jen malé cluše Budou se tu ohléclatí zpět.
Kněz stavem svým zasvěcuje srclce své ideálům nej
vyšším: ctností, lidu, Bolau . . . Silné duše v tomto
vyšsím manželství naleznou Pramen a vzpružení vyšíího
života, ale i vyšší o štěstí.
Knězi nezbývá, než: Buď oddati se lásce vyšší a v té
VIV
lásce nalézti vyšší stěstí životní, nebo propaclnouti životu
V
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Lez lísky, odsouditi se k zakrnění, k zaniknutí v tom, co
v nás nejlepšího.
*

:;

*

O novověkém Tertullianovi, o Doningerovi, říkával
již v letech čtyřicátých velký Gól—res(T 1848), že jest

poukým „půlčlověkem,“ člověkem, „který má jen rozwn,
ale nemá srdce.“ Tekďa skvěla se ještě jméno Dóllínge
rovo jako hvězda První velikostí na obzoru katolické
větlý. Naclešla mu (loLa, kdy měl obětovat; — (laka
sněmu Vatikánského. Ale „muž Lez srdce“ nemohl mi
lovatí, nemohl ani -— oLětovatŠ. Dóllínger odpadl . . .
Quomoclo cecidístí, lucifer . . .

Jsme obklíčení proPastmí. Kde jsou ty ProPasti? Ve
světě a jeho Příležitosteck. V povinnosti a jejich obětech.
V srdci našem a jeho tajných prouaeck a toukáck a
vážníck . . .. Máme Povinnost neklesnouti Jo propasti,
osoLní povinnost, životní Povinnost, ocl níž nikdo pod
žádnou záminkou nás nemůže Jíspensovatí. Zachovšme
tu Povinnost, uckríníme se padu? Toko nelze Lez sté

lýck obětí, někdy i mimořádných.

(Plavec vykazuje

v kouři i drahocenné zboží Jo moře, aby zachránil clra
. Cfr. Augustini

(Migne Patt. Lat. t. 40. col. 1351.): Haec

autem vita borrenďa est et laboriosa, fragilt's et fastidiosa, cacluca ct
misera, deceptrix atque dulosa, ct aerumnšs ac scamlalís plena.
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Locennějčíživot.) Nikoho z nás doba takového olěto
vání nemine. („Suus cuíque Isaac,“ říkával jistý muž
duchovního života o takových chvílích.) Osvěďčímese?
Bude v cluči naší (losti síly ; na oběť po případě mmo

řáclnou?Burle -—Lucie-li

v ní láska,

a to vroucí,

upřímná Líska lnu povolaní. Je-lí láska taková v duši
kněžské, je tluče silná a za:-ava. Není-li jí, je tluče zlo
mena a neudrží se.

Hle, líska,líska l: povolání, tot' onen svatý
olueň na kapitoliu života kněžského: oclněllo
závisí naše vytrvání. V tu chvíli, kdy Výlnsnul
nám v duši, vyhasla i naděje vytrvalostí . . .
*

*
.v.

Kterýsi asketa (DuLoís) Jělí kněze na čtverý druk:
nehodné, vlažně, dolu-é, svaté.
Jest vhodným i zde pštrati po příčině tohoto nového
rozdílu? Souvisí s tím, co právě řečeno. Její jméno jest:

laska.

Sv. Apoštol

nazývá lásku s v a z l: e m (1o ]: on a 

losti..Jest vlastněještěvíce: jest dokonalostí

samou.

Dle míry, jal! Indo miluje, Lucie zJoLití stav svůj sLutLý

dokonalými. Kcle ta kršlo vn a vlšclne, není nikdy
* Kolos. :, 14.
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osamocena, má vždy v průvodu svém královský dvůr
svůj, ostatní ctností stavovské.
*

*

*

Život a smrt, Bůh a peklo, toť dvojí hranice našeho
života, dvojí pramen lásky a Lázně, dvojí motiv veške
rého našeho konání na zemi. Který je důležitějším?
Nikdo nepochybuje, že lá s La.
Bázeň jest jako hradba pevného města, zdržuje útoky
nepřítele. Ale láska, toť ono proudění a konání, ono
(lýclxtěnía snažení, ona rozmanitost a pestrost, toť život,
jenž městem proudí, myslí, chce, pracuje, dobývá .

Mezi životem a smrtí, mezi Bohem a peklem jsou
nesčíslné stupně. Tal: nesčíslné rozdíly a stupně zná liJ
ské snažení a působení. Kde těCll stupňů počátek a pra
men? V lásce, mocněji neLo mclleji vládnoucí v duši.
Matka, která více (opravdu) miluje, více Lucie matkou.
Kněz, který větší láskou hoří, více Bude knězem . . .

Měřítkoláslry,1ásl:ý kněžské, Lucievžclý
iměřítllem kněžského působení.
*

.

*
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Mohlo LY se mi namítnouti, že (lostačí, aby laně:pl
nil svůj stav; že v tom plnění olbsaženajest i líska stivu,
a že jest tedy zLytečno takový důraz Llšsti na fornšl
ní lásku ls povolaní.
Není ta námitka neoprávněna. A přece zas nenív ní
pravila celí. Dobrá teorie (Budiž mi dovoleno ještě na
posled tu větu opakovati) jest odjakživa matkou (Liu-é

praxe,ale i její vzpružinou

a poLíJLou.

Ttorií

Pal: povolání kněžského Bych nazval lasku povolání to
110formální. Jak osvěclčí svou vynalézavost, oLětavost,
Poďailmvost, horlivost v tisícerých malých i vených
Případnostecla kněžského působení Lněz láskou svého
povolání zanícenýi A jal: daleko zůstane za ním ve všem
lmčz „legální,(i postrádající onoho svatého ohně!

Kdo si Jovecle představiti m u č e (1n í i: a za víru, jenž

by nebyl uchšcen svatým plamenem nadšené líslsyixví
ře? Ovšem, je také mnoho křesťanůplnících i Lez zvlášt
ního nadšení povinnosti sv. víry obyčejné — v 01:01
nostech oLyěejnýcL.

Kterak si vysvětlíme život velikého Leto a chudoby,
sv. Františka Seraf., Lez veliké, věclomé lísky i: clau
JoLě? Pravda, mnozí liJé jsou chudí, a ač nemilují chu
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(loLu, sná's'ejí jí Lez reptání, alespoň poctivě. Ale na 11c
roe cLucloLy mají daleko, velmí daleko.

Lze si pomyslíti hrdinu,

jenž Ly od svých zrazen

a Opuštěn sám umíral za vlast a nárocl, a nebyl vznícen

svatým citem lásky vlastenecké? Jístotně dovede i oky
ěejný, nevědomý vojáčci: zemřítí na Bojišti za svou po
vinnost — ale Ill-(linou(v dokonalém slova smyslu) pro
to ještě není.
A lze si představíti ony světlé postavy kněžské, Pav
la, Clarysostoma, Borromea, Manninga, Kcttelera a j.
Lez veliké, formální, nadšené i uvědomělé lásky L vzne
šenému povolání svému?
Žijeme v době veliké, veliké nebezpečím a Boji, jež
v lůně svém chová. Nevíme, nepříjde—li chvíle, kaly
Lucie nám voliti jedině mezi hrdinstvím nebo sLetstvím,
mezi velkým činem pro Boha nebo velkou zradou na
Boku, mezi mučeclníctvím nel) odpadlictvím.

Snacl nikdy nebylo nebezpečnějším spoluo
jíti se s láskou stavu prostřední, ospalou, sla
Ločslnou. Snad niluly nežáclala doba na knězi

Jůrazněřláskylspovolánh mimořádné,ve
liLé, hrdinné, vznešené.
*

*
x.
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Jahýmí prostřeclhy ta láska v srclcích našich se url:-ží,
ano hrásněji zhvete? Všecha, co o povolání hněžshém
v pojednáních Jřívějších pověďěno, i za tím účelem hylo

pověJěno:Každý shuteh věrnosti Lněžshé
jest polénhem clo ohně lásky h povolání,

jaho nacpah: každá nevěrnost stavu naše
mujako sprcha lásku tu ochlazuje.
Ale pro zvláštní důležitost této ctnosti měl hy hažaý
Lnčz užíti i zvláštních ještě ochran a prostředků, ahy si
ii pojístil.

Knězrozjímejčastěji vděčně ve světle víry

o hráse svého povolání.
Varuj se svěclomitěčtení,

ohcování,

jež hutí

zjevně neho tajně láshu stavu v něm poďrývá.

K tomuto stathu největšímu,

jejž Bůh mu svěřil,

nepřihláďej
malícherného měřítka nícotností
liďshých, chvílhových nálad, zmařenýchsnah
síce vroucných, ale v sohě přece jen snaá (losti
hezcenných . . . Výše stůjž nám svaté hněžství, než ty
třpytivé trethy rozličných šplhavců a planých snažívců!.. .

A ještě jedna velihá myšlenka, myšlenka hodná, ašy

nás provázelaživotem.Veliká, silná lásha přel
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pokládá i mocné otužilé srclcel Ve vypáleném
Lrateru ten svatý plamen nenalezne hojnější potravy
pro mocnější valanutí. Nejlepším, co v duši své mame,
elm žíti, laořeti, svítíti.
Žijeme prostřed rozmařilého světa, v době zclloulos

tivělostípotřísněně.Ale jsme vojíni Kristovi.
Zachovejme si i přes svět a čas, ano proti světu a času

Juši čistou, ideální, mužnou, otužilou -—Juši
vpravdě kněžskou!

Na našem srclci chce spočinouti, životem
nás provázeti, síliti a Lříti, ]:nebi nas chce
vésti svatí požehnaně líska — co nejlepšího
máme, jí ustrojme, zachovejme -—
*

Jak po studnici laň, tal: pršLla duše má .
Aj přilětla jako ptáš: občerstvit se v zřítila Tví.

Já slyšela jsem Llepšní Tvé Jo našiel: Lran:
Aj přicházím otevřít Tobě Jokořšn.
Poj'I, Pastýři dolu-ý, pojď na nivy srtlce mého:
Popšsej myšlenky mě a chraň je 2161101
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Pu všecky lilie v zahradě mojich dnů;
A rozzpívcj jí celou písní Svojíck rtů!
Otci i Synu i Duchu svatému Buď sláva:
Přeci věky zllvctla &Po věky ncustíví.
(K. Dostál - Lutínov: Eucharistia)

DOSLOV
Toto nové vydání „Pokletlů“ je „nezměněněu.A přece
se některé změny ukázaly nutnými. Alespoň potucl, že
se vynechala místa dobou již zastaralá, že se přidaly ně
které nejnovější kánony církevní. Zdali tím (vynecháním)
Lnílla neutrpěla, netroufám si rozlloclnoutí. Neníť snadno
přešíti, nel) aspoň přizpůsoLíti oclěv, jak se nosíval přeci
dávnými časy, na způsob nový. A není snadno knihu
skoro před třiceti lety vyšlou, z života a pro život na
psanou, upraviti tak, aby ve všem vyhovovala poměrům
novým. Skoro Bych myslil, že (Jone-li někdy zase
11vyJání novému), „POLICJY“ Ly se měly tisknouti co
nejvíce v rouře původním, ověem s poznámkami některá
místa vysvětlujícímí. Ale to já již při tom nebudu . . .
Ve Věži u Něm. Brodu v červenci 1931.

Dr. Fr. X. Novák.
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