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v Praze.

Listy honziletícká.
www;
Neděle I. advent-ní.
Troji příchod Ježíše Krista.*)
»Králi, jenž přijíti má, pojďte, klanějme
sea
lnvit. >rev.

Nejmilejší! Písmo sv. nemluví pouze o jednom příští Vyku
pitelc na tento svět, ale o více příchodech. První, stal se skorem
před devatenácti sty lety; druhý jeho příchod, totiž do srdcí lidských
každodenně se děje; třetí pak bude na konec světa. O trojím příští
čili příchodu ježíše Krista tedy můžeme mluvití: »ojeho příchodu
na svět, o příchodu duchovním a o příchodu posledním.: A tento trojí
příchod právě v tomto posvátném čase nám Církev sv. připomíná.
Advent nic jiného neznamená, leč tolik jako příchod, příští
příchod Syna Božího mezi syny lidské.
Po celý měsíc zve Církev sv. do chrámů, a nepřestává volati
slovy hodinek kněžských: »Králi, jenž přijíti má, pojdte, kla
nějme se!<
Ale Kristus již přišel, Kristus přichází každodenně, přebývá
ustavičně mezi námi, což tedy má ještě opět přijíti? Ano, nej
milejší, jako andělé zvali pastýře, aby šli do Betléma, jako hvězda
vedla sv. mudrce od východu k jesličkám božského dítka, tak zve
a vede i nás Církev sv., abychom klaněli se trojímu příští Ježíše
Krista, krále nebes i země.
Jsem jist, že tím větší pozornost mi věnovati budete, čím
stručněji mluvití budu; neboť toužíme-li po nějaké řeči, dychtíme
také, aby touha naše již již naplněna byla!

Pojednání.
1.

Doba čtyř tisíc let byla dosti dlouhou ku zvěstování prv
ního příští Vykupítelova: Bůh v moudrosti své tuto dobu sám
ustanovil. Bylo potřebí tolika století, aby změřil člověk hloubku
*) Viz kázání Abbé Pluot.
Rádce duchovní.
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propasti, do níž klesl, i rozsah bídy, domů se uvrhl, i aby poznal, že
nevyhnutelně potřebuje Vykupitele. Cím déle dal Mesiáš na sebe
čekati, tím větší touha po jeho příští se zmáhala. »Rosu dejte nebesa
s hůry, oblakové dštěte Spravedlivého, otevři se země a vydcj nám
Spasitelelc tak toužebně volali patriarchové a proroci Starého
Zákona.
Vzdálenost neskončená jest, nejmilejší, mezi námi a Bohem.
Když udeřila lidstvu hodina spásy, tut Slovo božské dle slov Zal
misty Páně 16, 8. »zplcsalo, jako obr, cestou běžeti maje.: S klínu
božského Otce sestoupilo v lůno Marie Panny. Zjesli betlémských
spěchalo na vrchol Kalvarie. S kříže na oltář a odtud zůstávajíc
zázračným spůsobem s námi, vzneslo se na nebesa a sedí na pra
vici Boha Otec a tam čeká až udeří hodina posledního soudu.
II.

Druhý příchod Spasitele jest duchovní jeho příchod do na
šeho srdce, k naší dusi. Děje se způsobem tajemným a nevidi
telným, při čemž jest zvláštním to, že závisí zcela od nás. Srdce
naše jest tím chrámem, do něhož vjezd vítězný slaviti chce Ježíš
Kristus, v němž tak skutečně přebývati chce, jako ve svatostánku.
Ale nevejde do našeho srdce, dokud jej nepozveme a nevpustíme,
ačkoliv stále milostí svou nás předchází. »Stoji u dveří a tluče.
Nevstupuje, ale čeká; můžeme říci, že neosmělí se vstoupíti, ne
přijdcme-li mu sami otevřít. Od té doby, co poncjprv vstoupil do
duše dítěte na křtu sv., závisí Jeho příchod k nám jedině od naší
svobodné vůle.
Ach, nejmilejší, když Kristus jako vítěz nad smrtí, peklem
a ďáblem vyšel slavně z hrobu, a vstoupil na nebesa, aby posadil
se na trůn slávy, ncmusil čekati a tlouci na prahu ráje. Zavzněly
trouby andělské a hlasem hromovým znělo nezměrnou prostorou
nebes: »Pozdvihněte knížatavbran svých, a vyzdvihněte se brány
věčné: a vejdct král slávy.: Zalm 23, 7.
Na světě však, nejmilejší, daleko není tak, když přichází
Kristus vstoupit do srdcí lidských. Tu andělé tohoto světa, totiž
ďáblové, pozdvihují pokřik ohlušující a volají: »Zavřete brány své,
ó knížata země, a mocní tohoto světa zavřete se do pevných hradů
svých; zdvihněte padací mosty a připevněte je dobře. Hle, Kristus,
nepřítel! Mějte se na pozoru! již se blíží.: Nevstoupí však, Ukřižo
vaný, král potupy.
My však, nejmilejší, nepropůjčíme sluchu tomuto křiku pekel
nému. My poznáváme v Ježíši Kristu svého Pána, svého Vyku
pitele, svého přítele, svého Boha! Brány srdcí našich otevřeme
Jemu dokořán, přijmeme Jej s radostí, uvítejme Jej s úctou, láskou
i nadšením.
Kdo z nás nechtěl by přijati, nositi Boha ve svém srdci, ve
své duši? Avšak, což jest nám činiti, bychom zasloužili si toho
štěstí přijmouti Jej, i zachovati si vzácnou Jeho přítomnost?
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1. ]est nám po Něm toužiti, a volati s pěvcem královským:
nó Bože, bez Tebe duše má jest jako země vyprahlá, duše má
jako země bez vody Tobě 142., 6. Jako jelen žíznivý dychtí po
prameni vody živé, tak duše má touží po Tobě, &)Bože můjh
2. Potřebí odkliditi všecky překážky, které brání Ježíši Kristu
přijíti k nám. »Připravujte cesty Páně, přímé čiňte stezky jeho.
Nuže, překážkou velikou, nepřekročitelnou, jest smrtelný hřích.
Dokonalá lítost, upřímná a skroušená zpověď překážku tuto odstraní.
. Zízníme-li, ku prameni spěcháme. Zízníme-li po Bohu, spě
chejme ku zřídlům božským, jimiž jsou sv. svátosti. »Pojďte, praví
nám Duch Sv., k těmto zřídlům spásonosným, a hledejte Pána, kde
a pokud může nalezen býti. Pojďte a vážiti budete vody s radostí
ze studnice Spasitele Is. 12, 3.
Tak dlouho pak zůstane Pán s námi a v nás, jak dlouho
zachováme

si milost posvěcující. I-Iřich těžký vyhání jej, a tot" za—

jisté neštěstí největší.
III.

První i druhý příchod ježíše Krista radostný jest a plný milo
srdenství; třetí však bude hrozný a plný spravedlnosti.
Čtěte opět, nejmilejší, evangelium minulé neděle poslední po
Sv. Duchu, jehož pouhým opakováním jest evangelium dnešní. Roz
jímejte s hrůzou o těchto stránkách, na nichžt,sám Kristus písme
nami ohnivými líčí předchozí znamení i děsný obraz konce tohoto
světa.
Úplný nedostatek víry v srdcích lidských. — Vtělení ďábla;
králování Antikristovo a jeho pronásledování tak kruté, že by ne
zůstal na zemi ani jeden vyvolený, kdyby Bůh sám neukrátil hroz—
ných těch dnů. — Zuření všech metel Božích, jako jsou: války,
mór, hlad. — Rozbouření a rozpoutanost moře i řek. — Země
třesení. — Zatmění slunce, padání hvězd, pohybování a zkáza
všech mocí nebeských. — Zanícení a zkáza země. — Zřícení
všehomíra.
Na konec světa nepřijde již více Spasitel lidstva, ale Syn
člověka jako soudce živých i mrtvých. Přijde s veškerou slávou
Své velebnosti, s veškerým leskem Své slávy i s veškerou Svou
mocí. Zářiti bude jako blesk až ukáže se v oblacích nebeských
drže v ruce kříž. Množství andělů bude jej provázetí, a trouby jejich
zníti budou hlasem tak mocným, že proniknou i do hrobů. Mrtví
vstanou z hrobů; andělé shromáždí je ode všech končin světa i ode
čtyr větrů nebeských a seřadí je kolem nejvyšší stolice soudně, s níž
pronesen bude ten poslední soud.
Všecky tyto věci, nejmilejší, vyplní se v hodinu ustanovenou.
Nic na tom nezáleží, že to nevčrci popírají, aneb že se tomu bez—

božníci posmívají. »Nebe izemě pominou, ale slova má nepo
minou,< řekl sám Syn Boha věčného.
Praví-li evangelium: »Tehdáž sclmouti budou lidé strachem,:
platí to o hříšnících. Dobří nebudou míti proč se třásti. Což jim
záleží na tom, zemrou—linajednou, aneb zemrou-li jednotlivě, po
1*
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znenáhlu, když zemříti musí, a když jim smrt není nic jiného, než
vstoupením do života věčného? Křesťan neleká se, i kdyby klenba
nebeská řítila se na jeho hlavu. Pro spravedlivé nepřijde v den
poslední Kristus jako mstitel, ale jako odměnitel. A“ ta jest právě
příčina, že naše sv. náboženství s jistotou podivuhodnou a jako
s úsměvem na rtech vybízí nás, abychom spíše radovali se z po
sledního příchodu Ježíše Krista.
Radujte se všickni a plesejte, volá prorok: »Posilňte se a ne
bojte se, aj Bůh váš pomstu přivede odměny. Bůh sám přijde
a spasj vás.“ Is. 35, .
O Bože, sestup s nebe a neprodlévej!

Přijď a spasiž nás,
Hospodine, Bože zástupů!
'
Takový jest ionen výkřik Orla, onen zpěv labutí, kterým
zavírá sv. Jan úchvatnou knihu svého Zjevení.
»Přijď, Pane ]ežíši, přijď! Zjev. 22, 20. Amen!
Vojtěch Kameš, farář v Chřenovicích.

Svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Maria vyprošuje nám lítost nad hříchy.
»Zdrávas milosti plná.
Luk. 1, 28.

O dnešním svátku neposkvrněného Početí Panny Marie čítá
se sv. evangelium otom, kterak byl poslán od Boha anděl Gabriel
do Nazaretu ku Panně Marii a kterak ji pozdravil. Toto sv. evan
gelium čítá se také o jiných svátcích Marianských, zvlášť o svátku
Zvěstování a jména Panny Marie. Ale sjakým rozdílem, zdali pak
jste to pozorovali, milí křesťané? Myslím, že to neušlo vaší pozor
nosti. jindy se čítává celé evangelium, jak totiž anděl Gabriel
k Panně Marii přišel, jak ji pozdravil, jak divné věci jí zvěstoval,
a kterak svolila Panna bl. k slovům posla nebeského. Dnes však
čítá se jen začátek tohoto radostného zvěstování. Proč asi, co my
slíte, nejmilejší?
Církev sv. chce, abychom uvažovali dnes slova, jimiž pozdravil
Pannu Marii anděl Gabriel, zvláště první slova jeho: »Zdrávas,
milosti plná.a Abych tomuto úmyslu Církve sv. vyhověl, vyložím

vámvdnešnísvéřeči.proč nazvána jest Rodička

plná milosti.

Boží

Poslyšte mne s nábožnou myslí, když budu dále mluviti k poctě
neposkvrněné Matky Páně.

Pojednání.
V nepatrném městečku venkovském bydlí panna z rodu krá
lovského, ale chudá, skromná, světu neznámá. Jest ve svém tichém
příbytku sama. Co kolem ní jest a co kolem ní se děje, nic ji
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nebaví a nezajímá. Bavit se uvnitř ve svém srdci rozjímáním bož
ských věcí, i vzbuzujeť ve svém vnitru vroucí touhu po zaslíbeném
Vykupiteli světa. A aj! k této panně přichází anděl Gabriel a po
zdravuje ji pozdravením od.Boha řka: »Zdrávas, milosti plná.:
Věc neslýchaná! Bůh pozdravuje člověka'a používá k tomu posla
nejvzácnějšiho! I co znamená to pozdravení »milosti plnářc
Myslíte snad, drazí v Kristu, že chtěl vychváliti anděl pannu
Nazarctskou pro její slíčnost tělesnou, že ji chtěl nazvati plnou
vnady, plnou vděku, plnou půvabu? Ach, taková chvála nebyla
by se slušela na anděla, jenž jest pouhý duch a na věcech těles
ných sobě nezakládá. Panuje sice u všech křesťanů pravovčřících
mínění, že Panna Maria již svým spanilým vzezřením všecky dcery
lidské převýšovala. Ale anděl měl zajisté na mysli její spanilost
duševní, když ji nazval plnou milosti. Chtělt' říci: »Tebe obdařil
Bůh všelikým darem, kterýž tě činí Bohu miloum
Ano tak jest, milí křesťané. Maria jest obdařena všelikým
darem, kterýž ji činí Bohu milou. A to jest přede vším ten dar,
že byla počata bez poskvrny hříchu prvotního, jak nám zvěstuje
dnešní slavnost. Tak hrozná jest kletba hříchu Adamova, že všichni
lidé, co jich koliv bylo a bude na světě, .od prvního okamžiku
života svého poskvrněni jsou oním hříchem. jediná Panna Maria
vyňata jest od této všeobecné porušenosti, poněvadž se to slušelo
na ni jakožto na Matku Boží. »Slušelo se zajistéc, napsal papež
Pius IX., »aby jednorozený Syn Boží, jako má na nebi Otce, jehož
serafini co třikráte svatého velebí, rovněž tak na zemi měl Matku,
kteráž by byla ozářena leskem dokonalé svatosti, nejsouc po
skvrněna hříchem ani na okamžik.:
Tato přednost blahosklonně Panny Marie byla základem dalších
darů Božích. My, kteří přicházíme na svět jakožto tvorové hříšní,
nemůžeme se povznésti na této zemi k dokonalé svatosti. Vina
hříchu dědičného smazána sice s naší duše křtem svatým, ale zů
stává v nás i po křtu náklonnost ke hříchu čili zlá žádostivost.
Proti této zlé žádostivosti musíme stále bojovati. V tomto boji
někdy vítězíme, někdy podleháme. Proto nesnadno nám vynikati
všelikou ctností. To po Synu Božím bylo možno jediné Jeho Matce,
blahoslavené Panně Marii. Matka Boží, jsouc zbavena zlé žádosti
vosti, celým srdcem Boha milovala a všelikou ctností stejnou měrou
vynikala. Pobožnost její nevadila její pracovitosti, tichost jeji nebyla
na překážku její horlivosti, pokora její dobře se snášela s vážností
a přísnosti v jejím chování. U jiného člověka vyskytuje se ctnost
po různu, jako kvítek sem tam roztroušený; u Matky Boží objevuje
se všecka ctnost pospolitě v jednom celku souladném jako tvoří
různé kvití jedinou vonnou a spanilou kytici. Nyní tedy rozumíme
slovům písně Salomounovy 4, 7, kteráž propověděl Duch Sv.
o panně blahoslavené: »Všccka jsi krásná, přítelkyně má, a po
skvrny není na tobě. :
Když tedy, milí křesťané, blahosla\ ená Panna Marie obdařena
všelikým darem, kterýž ji činí Bohu milou, kdož by pochyboval,
že ona z bohatého pokladu svých milosti a ráda uděluje tomu,

—6—
kdož se k ní obrací s prosbou, s důvěrou? Sv. otec German (In
praes. Deiparae) nemohl nalézti ani dosti vznešených slov, jimiž by
vyjádřil ctnosti Matky Páně, což mu bylo příčinou, že ihned se
obrátil k Matce Boží s prosbou, aby vyprosila kněžím horlivost,
panovníkům spravedlnost, nevěřícím poznání, věřícím setrvání, uvěz
něným vysvobózení, putujícím potěšení, dětem nevinnOSt, rodičům
trpělivost, slovem, čeho komu zvlášt a nejvíce zapotřebí ku spasení.
Znám však, milí křesťané, jednu milost, jížto nám všem ne
vyhnutelně zapotřebí ku spasení, nám všem,. at“jsme mladí nebo
staří, prostí nebo učení, chudí nebo bohatí, šťastní nebo neštastni.
Která jest tato milost? Jest to snad zdraví? Nikoliv; i nemocný
může býti spasen. Jest to snad čest? Nikoliv; i potupený může
býti spasen. Jest to snad pokoj? Nikoliv; i uštvaný může býti
spasen. Ale bez jedné věci nemůže býti nikdo spasen, at jest kdo
koliv — bez lítosti nad hříchy a bez odpuštění hříchů. Ta jest tedy
milost největší. A tuto milost nejraději nám vyprošuje u Boha bla
hoslavená Panna Maria.
Ze tomu tak, dosvědčují již čestné názvy, které dáváme Matce
Boží. Ríkáme jí: »Matko milosrdenstvic, protože nám vymahá
u Boha milosrdenství, t. j. odpuštění hříchů. Ríkáme jí »Utočiště
hříšníkůa, protože se přimlouvá za nás, abychom neumřeli v hříších
bez lítosti. V tom smyslu voláme k Rodičce Boží tak často: »Pros
za nás hříšnényní i v hodinu smrti našíc.
A činíme tak vším právem. Litovati svých hříchů opravdově
a skroušeně, tak, abychom došli odpuštění od Boha, není v naší
moci, ale pouhým darem Boží dobrotivosti. Když však za tento
dar Boha prosíme skrze přímluvu Panny blahoslavené, jistě pro
pukne v útrobách našich pravá lítost nad hříchy, protože nikdo po
Bohu nemá na mysli naše spasení tak, jako bl. Panna Maria.
Asi před padesáti lety zuřila v zdejším kraji morová rána.
Lidu se zmocnil strach; lehkomyslnost ustoupila vážným myšlénkám
a kajícím předsevzetím. Tehdáž putovali osadníci Kladenští u ve
likém průvodu do Družce, aby před památnou sochou Rodičky
Boží poprosili Boha za odvrácení morové rány. Kněz Družecký
kázal důtklivě, aby se dali lidé na pokání. Slova jeho uchvátila
nejvíce jakous divku rodilou z Motyčína, jejíž jméno z paměti mně
vypadlo. Tato divka sloužila několik let před tím v Slaném v jednom
hostinci, kdežto čest její byla zlehčena. I pojala ji skrze to tak
veliká lítost, že ztratila řeč a po několik let byla němá; když pak
slyšela ono důtklivé kázání v Družci, vzývala po celý čas služeb
Božích Pannu blahoslavenou, aby jí vyprosila u Boha tu milost,
aby mohla opět mluviti a ze svých hříchů skicušeně se vyzpoví
dati. Po službách Božích, když se rozešel všecken lid po hospodách,
šla zmíněná dívka se svou tetou ke studánce pod kopcem, na němž
stojí kostel Družecký. Když byla pojedla chleba, nachýlila se ke
studánce, aby se napila vody. V tom okamžiku zakmitlo v očích
jejích jakés divné světlo, v němž spatřila obraz Družecké Panny
Marie, i napila se vody a zkřikla zcela hlasitě a srozumitelně ku
své příbuzné: :Tetičko, ta voda je dobrá,< a od té chvíle opět
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mluvila. Ještě téhož dne vyzpovídala se ze svých hříchů, jak si
byla přála, a žila kajicně až do smrti.
'
Nejmilejší! O této události sepsána úřední zpráva, ztvrzená
knězem i lékařem kladenským, a zpráva tato nalezá se na faře
Dmžecké, jak se každý podnes může přesvědčiti. jest to jeden
z mnoha důkazů, že Rodička Boží ze všech milostí nejraději nám
vyprošuje lítost nad hříchy.
O ctitelé Marianští! Pozdvihněte svých očí a svých rukou
k milosti plné Matce Páně a vzývejte ji, aby vám vyprosila u Boha,
čeho vám ku spasení nejvice zapotřebí, volejte k ní : »Blahoslavená
Panno, matko milosti, nedej v hříších umříti bez lítostim A ona
vám odpoví slovy dnešní epištoly Přísl. 8, 35.: »Kdo mne na
lezne, nalezne život a dojde spasení od Hospodina.a Amen.
Klement Markrab, děkan na Smečně.

Svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie.

Homilie.
»Zdrávas, milosti plná.<

Luk. 1, 28.

Jako dnes anděl Boží podle slov sv. evangelia rozmlouvá
s Matkou Boží, tak také před čtyřmi tisíci lety rozmlouval anděl
s Evou. matkou všech živých. Eva rozmlouvala s andělem v ráji,
Maria Panna naslouchala slovům andělovým v Nazaretě. Eva uvě
řila ihned slovům anděla zlého, Maria Panna obávala a děsila se
i slov anděla dobrého, přemýšlejíc v srdci svém, jaké by to bylo
pozdravení, a jak by ona chudá děvka hodna "byla takové pocty,
kterou ji anděl Boží oblažil.
Eva pohlížela na plod stromu zapovězeného v ráji. Maria
Panna měla se státi stromem požehnaným, na němž měl vyrůsti
plod, toužebně očekávaný ode všech národů. Eva požíváním plodu
zapovězeného zlořečení a kletbu připravila tělu i duši. Maria Panna
plodem života svého požehnaným radost a útěchu způsobila všemu
světu. Eva pýchou zavinila smrt nejenom časnou, nýbrž i věčnou.
Maria v pokoře a poníženosti Synem svým jednorozeným pře—
mohla ostcn smrti a otevřela nám, dítkám svým, bránu v život
věčný. Proto také nazývá Církev svatá Pannu Marii branou rajskou.
a svatí otcové církevní dokládají, že jako skrze tuto bránu sestoupil
Bůh s nebe k nám, tak i my jenom touto branou k Pánu Bohu
přijíti můžeme.
Dokavad Eva byla matkou všech živých, byla v milosti Boží,
byla Bohu milá, Pán byl s ní, byla požehnanou od Boha. Avšak
jedva uposlechla hada a okusila ovoce se stromu zapovězeného,
ihned milosti Boží byla pozbavena nejenom sama, nýbrž i veškeré
potomstvo její.
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Panna Maria měla nám požehnaným plodem života svého
vrátiti vše, cokoliv Eva potratila. Musila tedy Maria Panna býti
milosti plná, Pán musil býti s ní, musila býti poželmaná mezi
všemi ženami. Nesměla býti Maria Panna pod mocí hada pekel
ného, jak Hospodin sám praví v ráji k hadovi: Nepřátelství po
ložím mezi tebou a mezi ženou, mezi semenem tvým a semenem
jeiím. Ona potře hlavu tvou, ty pak úklady činiti budeš patě její.
,
A dnes raduje se Církev svatá katolická po širém obzoru
zemském, a s Církvi raduií se 200 milionů katolických křesťanů,
že žena v ráji zaslíbená bez poskvrny hříchu prvopočátečného po
čata byla v životě matky své sv. Anny. Dnes radujeme se, že ne
poskvrněným početím blahoslavené Panny Marie naplnilo se slovo
andělovo: Zdrávas, milosti plná, o němž ke cti a chvále nepo
skvrněné Panny a ku spáse duší našich s pomocí a přispěním
Ducha svatého budeme rozjimati.

Pojednání.
Proč konáme v době adventní slavnost Neposkvrněného Po
četí Panny Maria> Co nám připomíná osmý den měsíce prosince,
v němž každoročně slavíme svátek Matičky Boží ? Dnešní slavnost
jcst dnem radostným pro Adama a Evu a pro veškeré potomstvo
Adamovo. Dnes matka naše Eva se zradovala, že v životě sv. Anny
počata byla dcera nebeského Otce, Matka Syna Božího a nevěsta
Ducha Svatého. Dnes radoval se Adam, že v životě sv. Anny po
čata byla Matka nového Adama, Pána našeho Ježíše Krista. Dnes
radovali se svatí otcové v předpeklí, že početím Panny Marie vži
votě sv. Anny, zasvitla jim v temnotách předpeklí, v nichž čtyři
tisíce let plakali, jasná dennice, která zvěstovala blízký příchod
Slunce spravedlnosti, Ježíše Krista. Dnes radovali se andělé Boží,
že početím Panny Marie v životě sv. Anny, počata královna sborů
andělských. Dnes radoval se archanděl Gabriel, že početím Panny
Marie v životě sv. Anny, počata byla Panna přesvatá, neporušcná,
přečistá, mocná a slavná, jižto měl z rozkazu nebeského Otce po
zdraviti jako Matku Syna Božího a nevěstu Ducha svatého, slovy:
Zdrávas, milosti plná!
Leč nemohl by archanděl Gabriel pozdraviti Marie Panny,
nemohl by nazvati ji milosti plnou, kdyby bud hříchem prvo
počátečným anebo hříchem všedním anebo smrtelným byla po
skvrněna. Měla-li Maria Panna dle slov andělových býti milosti
plnou, musil Duch Svatý nevěstu svou přemilou chrániti od po
skvrny hříchu prvopočátečného. Musila Panna Maria hned v prvnim
početí svém v životě sv. Anny od hříchu prvopočátcčného býti
uchována, a tudíž bez poskvrny hříchu prvotního počata.
Dnešní slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie osla
vuje Církev svatá všemohoucnost a dobrotu nebeského Otce, který
Synu Svému milému od vděčnosti a od pradávna ustanovil Matku
plnou milosti. Tehda, když hříchy jako moře nesmírné rozlévaly
se po veškeré zemi, tehdy nebeský Otec ustanovil Matku Páně jako
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holubicí přečístou, která kalem hříchů nebyla poskvrnčna. A mohlt'
všemohoucí Pán uchovatí Marií Pannu před poskvrnou hříchu prvo
počátcčného, mohl jí milostí Ducha Svatého přivlastnítí zásluhy
utrpení Kristova dříve, než Kristus za nás trpěl, protože dle slova
andělova není u Boha nemožno nížádné slovo.
Země před hříchem prvopočátečným, ač nebyla orána a vzdě
lávána, nicméně vydávala plody, kterých člověku pro život časný
třeba. Taki Matka Boží byla takovou úrodnou zemí, nejatou
hříchem dědičným, :: země tato vydala plod požehnaný, Vykupitele
světa, Pána našeho Ježíše Krista. Na Rodíčce Boží, počaté bez
poskvrny hříchu prvopočátcčného v životě sv. Anny, vidíme, jakým
by člověk byl, kdyby nebylo hříchu prvočátečného.
Všelíká náklonnost vůle naší ku hříchu vyrůstá ze hříchu
Adamova jako z kořene. Všelíký odpor k dobrému, který člověk
v nitru svém cítí, má původ svůj ve hříchu prvopočátcčném. Pře
vrácenost vůle naší, která jenom po tom dychtí, co svět jí podává,
nevšímajíc sí pokladů nehynoucích, vychází z hříchu dědičného.
Proto María Panna, měla-lí býti Matkou Syna Božího, měla-lí
býti plnou milostí, musila býti od hříchu prvopočátcčného uchována,
čímž zároveň zlá žádostivost v srdci Matky Boží byla udušena.
Nebyla uchována Matka Kristova chudoby, jelikož porodila Syna
svého ve chlévě a plénkamí jej ovínula. Nebyla uchována proná
sledování, musílat' před Ilerodcsem noční dobou utíkatí do Efrypta.
Ano i slzy prolévala Matka Páně na zemi hned osmého dne po
narození Páně kdyz obřezáno bylo dítko nebeské. Plakala Matka
Páně čtyřicátého dne, když stařičký Simeon předpovídal, že srdce
její pronikne meč, když dvanáctiletého ]ežíše ztratila, a když pod
křížem Páně stála. Toto všecko nebylo Matce Boží závadou, ale
jediná závada, pro kterou nemohla býti Matkou Kristovou, ne
mohla býti milostí plnou, byl hřích prvopočátečný, tohoto tedy
hříchu musila Matka Boží býti prosta.
Tato přednost Neposkvrněného Početí jest Matce Boží nej
dražší a nejmilejší. Proto také jenom ta Církev jest pravou Církvi
Kristovou, která dnes slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
koná. Kde Matce Boží upírá se tato přednost, kde Matka Boží
María Panna považuje se za ženu a matku obyčejnou, v té církvi
také se nevěří, že Kristus jest Syn Boží, který smrtí Svou nás
vykoupil.
Protož netřeba se tomu dívíti, že r. 1854. svatý Otec Pius IX.
dne osmého prosince u přítomností sto sedmdesáti šesti biskupů,
arcibiskupů a kardinálů, kteří se sešli ze všech dílů světa, v chrámě
sv. Petra u přítomností četného zástupu, čítajícího přes 50.000,
slavně prohlašoval: Z vnuknutí Ducha Svatého, ke cti a chvále nej
světější a nerozdílně Trojice Boží, ke cti a slávě panenské Matky
Boží, k povznešení katolické víry, akrozhojnění pravého nábožen
ství, vyslovujeme mocí úřadu, který nám svěřil Pán náš Ježíš K1ístus,
ve jménu sv. apoštolů Petra a Pavla, a moci úřadu svého \yzná
váme, rozhodujeme a ohlašujeme, že učení, kteréž má za to, že
blahoslavená Panna Maria, hned v prvním okamžiku početí svého
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zvláštní milosti a přednosti Boha všemohoucího, pro zásluhy Ježíše
Krista, Spasitele pokolení lidského, od poskvrny hříchu dědičného
byla uchována, jest učení Bohem zjevené, že tudíž ode všech kato—
lických křesťanů veřejně a neohroženě vyznáváno býti má.
Veškeren svět katolický radoval se nad tímto výrokem Sva—
tého Otce, a všude oslavována, chválena a velebena blahoslavená
Panna, bez poskvrny hříchu počata. Když pak Sv. Otec z chrámu
svatopetrského měl býti vynesen, přiklckl před Sv. Otce generalové
řádu sv. Františka a sv. Benedikta, držíce v rukou stříbrnou lilii
a zlatou růži, jižto obětovali Sv. Otci, že vyhlásil Ncposkvrněné
Početí Panny Marie za článek víry. A když na památku této ra
dostné událostí měla býti v Římě zřízena socha Neposkvrněného
Početí Panny Marie, tu z celého světa posílali ctitelé Marianští
dárky své, aby oslavena a zvelebena byla Matka Páně.
Také my se počítáme k dítkám Matky Boží. Avšak třeba
nám, abychom dle příkladu této Matky své milé také se řídili.
Maria Panna byla milostí plná, i nám třeba milostí Ducha Svatého,
chceme-li, aby neposkvrněná Panna přijala nás za syny a za dcery.
María Panna byla pokorná. Ač za Matku Syna Božího byla vy
volena, přece jenom děvkou Páně chtěla slouti. Ač sv. Josefa pře
vyšovala ctnostmi a milostí Boží, přece ve všem řídila se vůlí sva—
tého chotě svého. Jak nepodobni jsme my Matce své! Vždyť jsme
hrdí a pyšní na přednosti, kterých ani nemáme. Vždyť jenom
ku předu se dereme, chceme býti vidění a chválení od lidí, za
pomínajíce na pokorný a ustrančný život Matky Páně v Na
zarctč.
Matka Páně byla trpělivá. Nercptala a nelála obyvatelům
betlemským, když neměli pro ní příbytku. Nelála ani katanům,
kteří jediného Syna jejiho bičovalí, trnim korunovali a na kříž po
výšili. Ano i když pod křížem stála Matka Páně, a slyšela potupu,
která se dála Synu milému, trpělivě ji nesla. Kdež jest naše trpě—
livost, kteří nazýváme Marií Pannu Matkou svou. považujícc se za
dítky jeji? Když jenom nepatrná a maličká věc se nám nelíbí, jak
lajeme, jak se vzpouzíme, jak se hrdlujeme, jak rádi zapomínáme
na trpělivou' Matku Páně!
K této tedy Panně neposkvrněné a Matce Boží přemilé, po
vznesme mysl i srdce své, pozdravujíce ji nejenom dnes. nýbrž
i po celý život vezdejší slovy svatého biskupa Germana: Zdrávas
Maria, milostí plná, vyvýšena nejenom nad svaté, nýbrž i nad
nebesa, slavnější nad Cherubiny, ctihodnčjší nad Serafíny, vyvýšena
nad tvorstvo veškeré. Zdrávas holubičko, kteráž nám donášiš plod
olivový i plod Spasitele, jenž nás vytrhl z potopy hříchu. Tys
nám branou spásy. Tvé perutě jsou střibrny a celé tělo tvé září
zlatou jasnosti nejsvětějšiho Ducha Svatého. Zdráva buď nejkrásnější
božský ráji, jejž dnes na východě všemohoucí a nejvýš dobrotivá
pravice Páně založila, v němž vykvětla libovonná lilie a nevadnoucí
růže k uzdravení všech, kteří smrtonosné hořkosti na západě oku
sili. Zdráva buď, ráji, v němž vyrostlo dřevo sladké a oživující,
z něhož kdokoliv ovoce okusí, nesmrtelnosti účasten bude.
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Přioděj kněze spravedlnosti a ozdob je neporušenou a pravou
vírou. Všem pravověřícím knížatům a králům, kteří ochrany a zá
štity tvé více sobě cení, než drahokamů zlata a perel, vypros mi
losti, aby žezlo v pokoji blahém třímali. Podmaň národy nevěrné,
kteří tobě a Bohu se rouhají pod moc jejich. Lid pak křesťanský,
jim poddaný utvrzuj, aby dle rozkazu Páně králům svým rád
sloužil. Tuto pak zemi naši, která tě jako záštitu pevnou považuje,
ozdob' vítězoslávou. Buď i chrámům našim ochranou, ozdobou a
záštitou.
Vysvobod' ty, kteří tě oslavují, ode vší nehody a duchovní
tísně. Popřcj a uděl vězňům propuštění. Buď i pocestným, kteří
nemají přístřeší a jsou zbaveni útěchy, těšitelkou. Vztáhni mocnou
pravici svou nad celým světem, abychom v radostí a plesání ve
škery slavnosti tvé zároveň s touto, kterou dnes konáme, oslavo
vali až do té chvíle, v níž šťastnou a blaženou smrtí bychom se
spojili s Kristem ]ežíšem, Králem všehomíra, pravým Bohem naším,
jemuž buď sláva a moc zároveň s Bohem Otcem, ]enž jest všeho
života zřídlem, a s věčným, soupodstatným a kralujícím Duchem
Svatým nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.
-

Fr. Klima, farář v Křepicích na Moravě.

Nedele II. adventní.
Svatost života jest velikým & závažným důkazem pravdy
Boží & hlasatelem velikých naučení.
»Co jste vyšli na poušť vidět? třtinu-li
větrem se klátícířc
Mat 11, 7.

Svatý Jan Křestitel poslán byl od Boha, aby lid vybízením
k pokání připravil na příští Páně; této úloze učinil jan velmi svě
domitě zadost; na poušti blíž řeky ]ordán vybízel lid k pokání;
tam volal: »Ciňte pokání na odpuštění.: >Připravujte cestu Páně,
přímé čiňte stezky jeho.<< »Každý strom, kterýž nenese dobrého
ovoce, vyťat a na oheň uvržen bude.“ »jáť křtím vodou; ale přijde
silnější nežli já, kterémuž nejsem hoden rozvázati řemcnka u obuvi
jeho; tent vás křtíti bude Duchem Svatým a ohněm; jehož věječka
jest v ruce jeho, a vyčistí humno své, a shromáždí pšenici do
obilnice své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitedlným.» Luk.
3, 9. 16, 17. Tak a podobně vybízel lid k pokání. I Herodesa
vybízel k pokání, začež arci trpěti musel; bylt' dán do vězení,
a z toho poslal dnes posly k ]ežíšovi.
Proč pokáním ale lid chtěl na příští Páně připraviti? Protože
pokání činí hříšníka uzpůsobilým k poznání a k víře; kdo svatě
žije, věří; kdo pokání činí, uvěří; jen zatvrzelý hříšník nerad věří;
přeje si, aby pravda pradeu nebyla, a co si přeje, tomu věří,
t. j. on pravdě nevěří. Lid měl skrze jana přijíti k poznání Ježíše
Krista, ku víře v Něho, a proto vybízel lidi ku pokání a života
polepšení.
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Než čím dokázal Jan své božské poslání.> Jaké konal zázraky
a podal důkazy, aby lid ku víře a poznání Ježíše Krista přivedl?
Jan nepodal jen jednoho důkazu, a tím byla — svatost jeho života.
O tom tedy promluvim, a z toho poznáte, že svatost Života jest
závažným a velikým důkazem pravdy Boží, a že \' tom jsou spa
sitedlná pro nás obsažena naučení.

Pojednání.
I.

Jan byl poslán, aby lid skrze něho přiveden byl ku víře
a k poznání Ježíše Krista. Svatý Jan e\angelista praví o něm:
»Ten — (Ján) — přisel na svědectví, aby svědectví \ydal o 5\ětle
aby všickni věřili skrze něho (Jana Křestitele). Jan 1, 7. Skrze
Jana Křestitele měl tedy lid ku víře v Krista Pána přiveden býti.
Jaké důkazy usvědčujicí měl svatý Jan Křestitel po ruce;>
Drazí přátelé, Bůh chce, abychom věřili, abychom z pře5\ěd
čení a ne slepě věřili, a proto obdařil vyslané vždy důkazy. Těmito
důkazy byly divy & zázraky, a prorocká předpověděni.
Zázraky a proroctvím osvědčili se jako poslanci Boží všiekni
proroci Starého Zákona. Eliáš ku př. předpověděl sucho i déšť;
on vzkřísilmrtvé; na modlitbu jeho spadl s nebe oheň, který oběť
zapálil a spálil. Danielovi neuškodilí lvové vjámě; takovými a po
dobnými nadpřirozenými skutky dokázali, že jsou od Boha posláni,
že to, čemu učí, jest'pravda. Obmyslil Bůh také svatého Jana Kře
stitele takou mocí? Cinil Jan divy a zázraky? Jan takovou moc od
Boha neměl; on zázraky nečinil. — I svatým apoštolům dal Ježíš
Kristus moc divy a zázraky činiti; oni je konali, a lid uvěřil; po
prvním zázraku. který učinil svatý Petr u dveřích chrámových na
chromém žebráku, nechalo se okolo tří tisíců pokřtíti; zázraky se
obrátil svět ku Kristu. Ježíš sám divy a zázraky Své Božství do
kazoval; On na Své skutky se odvolával, když lidé slovům Jeho
věřiti nechtěli; a přec Jan nebyl takovou mocí obdařen, on zázraků
nečinil; svatý Jan evang. praví zřejmě o něm: »Jan (Křestitel)
žádného znamení (zázraku) neučinila Jan 10, 41. A přece měl
držán býti za posla Božího, přec měl lid mu věřiti, přec měl lid
skrze něho v Ježíše Krista uvěřiti;> »Všickni měli skrze něho v Je
žíše, světlo světa věřiti.: Jan 1, 7. A lidé také skutečně drželi
Jana za posla Božího; přemnozí ze všech stavů činili na slovo jeho
pokání; mnozí skrze něho uvěřili v Ježíše Krista a přidrželi se Ho;
ano i učenníci Janovi se stali učenníky Kristovými, a to již v tu
dobu, kdy Ježíš ještě žádného zázraku neučinil; tak ku př. Ondřej
a Petr stali se z učenniků Janových učenníky Ježíšovými.
Jaké zázraky, jakého druhu divy tedy činil Jan Křestitel, že
lid pokání činil a skrze něho v Ježíše Krista uvěřil? On učinil jen
jeden zázrak, a to zázrak největší, a ten byl: svatost života
jeho! Tak svatě po Panně Marii, bez hříchu prvotného počaté,
nežil nikdo jako Jan Křtitel, a tímto zázrakem přesvatého ži—
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vota jeho uvěřil lid skrze něho v Ježíše a činil na slova jeho po—

kání! ]an žil tak svatě, že se lid až domníval, žeton snad jest
Mesiášem-: »Lid se domníval, a všickni v srdcích svých myslili
o ]anovi, nebyl-li by on snad Kristus<; Luk. 3, 15; hle, tak svatě
žil, za tak veliký důkaz a zázrak považoval lid svatost života jeho.
Jan žil také nejvýš svatě; sám Ježíš Kristus o něm praví:
»Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana
Křestitele.» Mat. 11, 11; dnes mu vzdává také ]cžíš tu největší
chválu. »Co jste vyšli, praví. na vpoušť vidět?_Třtinu-li větrem se
klátící? Aneb co jste vyšli vidět;> Clověka—liměkkým rouchem odě
néhořc On žil tak svatě, že, jak jsem již podotknul, lid se domníval,
zdali on by nebyl Kristus. l—Ile,tak svatě žil, a proto byla svatost
života ieho tak velikým důkazem pro jeho poslání a pro pravdu
slov, která kázal, a pro pravdu svědectví jeho 0 Kristu. Svatost
života jest velikým důkazem o pravdě; proto se také Ježíš i na
svědectví Janovo o Sobě odvolal, řka: >Vy jste poslali k Janovi;
a on dal svědectví pravdě — o mně. Onť jest byl svící hořící
isvítícím Jan 5, 33. 35. jak to ale přijde, že veliká a pravá
svatost, (tedy žádná přemrštěnost, přepjatost, žádné farisejství
a blouznění) jest tak velikým důkazem?
Klamatí a lháti jest hříchem; jen hříšník lže, a proto neplatí
svědectví hříšníka; kdo právě svatým a dokonalým jest, nemůže
lhátí; takový jest a musí býti pravdomluvný; svatost života vy
žaduje a předpokládá i pravdomluvnost, a proto plati mnoho svě
dectví svatého muže; to jest první příčinou, proč svatost velikým
důkazem pravdy jest. — Snad se může ale takový svatý člověk
nevinně mýliti, snad může nezaviněně blouditi? To nemůže. Strom
zlý, může on dobré ovoce vydávati.> Ne; a dobrý strom, může
on zlé ovoce nésti;> I to ne; dobrý strom musí dobré, a zlý strom
musí zlé ovoce nesti! Nčco podobného leží a spočívá ve bludu
a klamu, a pak v pravdě. Pravda jest dobrým stromem; a proto, kdo
podle pravdy žije, nemůže zlý život žíti a nežije také. Blud zas jest
zlým stromem; kdo podle bludu žije, kdyby ho i za pravdu měl,
ten nežije dobře a svaté, žiie hříšně; jako čára podle rovného pra
vítka jest a musí býti rovná, podle křivého ale křivá; tak i život
podle pravdy musí býti dobrý a svatý, podle bludu musí býti hříšný;
jako tedy zlé ovoce předpokládá zlý strom, a křivá čára křivé pra
vítko, tak zas dobré ovoce předpokládá dobrý strom, a rovná čára

rovné pravítko; a tak se to má ituto;

kde jest právě dobrý

a tichý život, tam nutně musí žíti člověk podle pravdy to čemu věří
musí býti pravdou; kdo vede ale stále hříšný život, tak předpokládá
on, že to, čemu takový hříšník věří, bludem jest. Na základě toho
jest svatost života důkazem pravdy, v kterou se věří, a následkem
toho i důkazem pravého svědectví toho světce. Než ještě z jiného
ohledu jest svatost důkazem závažným o pravdě.
y jsme všichni slabí a křehcí, pokušením vysazení, takže
sami od sebe a ze sebe svatě a mravně žíti ani nemůžeme, zvlášť
tehdáž ne, když svatost života s obtíží, s boji, s velikými obětmi
a s velikým zapíráním spojena jest; svatý Pavel praví: »Dosta
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tečnost naše jest z Bohaa. 2 Korin. 3, 5.; člověk může jen s mi
lostí Boží svatě žíti; koho Bůh nesílí, ten musí padnouti, zvlášť
slibuje-li hřích radost a prospěch, ctnost ale vyžaduje-li velikou oběť,
veliké zapírání. Kde jest nyní právě svatý život, tam musí býti

plnost milosti Boží; kde jest ale milost, tam jest ipravda, neb
pravda jest též milost, jako jest víra milost; odtud pochází, že
svatost jest velikým důkazem pravdy Boží, neb ta milost Boží
vlastně to je, která svatosti dokazuje a svědectví dává o pravdě.
Svatost života jest tedy velikým důkazem pravdy Boží; a ta
byla příčinou, že se janovi ibez zázraků věřilo; sám Voltaire praví
o svatých apoštolích, že spíše svatosti života apoštolů než zázraky
svět obrácen byl. Svatost jest tedy velikým důkazem; jaká plynou
z toho naučení pro nás? O tom v dílu
II.

Svatost jest důkazem pravdy Boží; a proto jest svatost dů
kazem, že Církev svatá katolická jest pravou Církvi Kristovou.
Církev katolická jest svatá, neb její zakladatel jest svatý, ]ežíš
Kristus totiž; ona má svaté učení; kdo podle učení Církve katolí
cké žije, jest svatý, žije svatě; ona má všecky prostředky a po
můcky, aby člověk svatě živ býti mohl; ona má konečně svaté.
Svaté, jaké má Církev katolická, takových nemá žádná církev. Svatí
Církve katolické jsou vzory křesťanské dokonalosti; svatost jejich
jest tak veliká, že je Bůh divy a zázraky bud již za živa neb po
smrti oslavil. Těm svatým, které denně ctíme, které ctíme na
oltářích a obrazech, nevyrovnají se ani dost málo co do svatosti
života ti nejlepší mužové všech církví nekatolických; tak veliké
svaté nemůže žádná církev vychovati; a právě to jest důkazem,
že Církev katolická jest jedině pravou Církvi Kristovou, neb jen
pravda zplozuje svaté a může je zploditi a zroditi. Církev katolická
jest tedy tím pravým stromem Kristovým, vyrostlým ze zrna hor
čičného; ona jest stromem života, an takové ovoce na něm roste
a dozrává; ona nese ovoce života, a proto jest pravda, neb pravda
jest život, blud ale smrt a záhuba; blud rodí hříšníky — pravda
svaté; ona jcst svatá, proto pravá. jako ]ežíš o Sobě řekl: »já
jsem pravda<<, může to Církev katolická o sobě říci: »já jsem
pravdaa! Svatí Církve katolické to dokazují, neb svatost jest dů
kazem té pravdy. Mát' i Církev katolická hříšné údy, než to nic

nezvracuje; výminka neruší pravidlo. jako ]idáš nedokazuje, že
sbor apoštolský svatým nebyl, tak i ti kteří hříšníci v Církvi ne
dokazuií, že Církev katolická svatou není; že jsou hříšníci v Církvi,
toho není vinna Církev katolická, její učení, ale toho oni jsou sami
vinni, ana se Církve a učení jcjího nedrží; o jiných církvích to ne
platí, ano učeníjejich buď vede k hříchu, neb nepodporuje tak ctnost
a svatost; totéž se může říci o nynějším náboženství židovském,
spíše thalmudickém; ano ono hřích k. př. tu největší lichvu a tu
největší nespravedlnost podporuje, jí nezatracuje, k svatosti již
nevede.
'
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Ze svatost Církve, že svatí Církve katolické, pravost její do
kazují, že svatost důkazem pravdy Boží jest, tomu nasvědčuje
i jednání pekla a nohsledů ďábla; neb co dělá peklo pomocí svých
nohsledů? Ono buď o svatých Církve katolické mlčí; mlčí o zá
sluhách a ctnostech jejich, neb vyhlašuje svatost jejich za ne
smyslnost a blouznění; chce tím seslabiti tedy tento důkaz, jakým
jest svatost; naproti tomu rozhlašuje chyby těch kterých papežů,
biskupů a kněží, ano ono je i zveličuje, a to proto, aby neuvědo
mělým křesťanům katolickým Církev zostudilo, a důkaz podalo,
že Církev katolická pravou není, neb jako jest svatost důkazem
pravdy, jest zas hříšnost důkazem bludu a lži. — Nečiní tak ne
věrci a falešní proroci nyni u nás,> Vydávají spisky, ne o těch
svatých papežích, biskupech, kněžích, řeholnicich, missionářích, pan
nách a sestrách milosrdných, ale o těch několik hříšných papežich,
biskupech atd., ano oni i vymýšlejí si rozličné hanebnosti na potupu
Církve a to jen proto, že vědí, že svatost jest důkazem pravdy,
hříšnost ale bludu, a aby lid proto vůči těch několik hříšných pa
pežů Církev za pravou neměl a od ní se odtrhl! Nenechte se tedy
oklamati, jest to úklad, lest a past pekla.
Svatost jest důkazem pravdy; ztoho se dále učíme, že svaté
žiti máme a musíme, chceme-li o pravdě katolického náboženství
se přesvědčiti a přesvědčeni býti; proč nevěří mnozi katolíci ná
boženství katolickému, pročje ncmajiza pravé? Protože podle něho
nežijí, nežijí svaté, nemají tedy v sobě důkazu, t. j. svatosti pro
pravdu jeho. Ze podle učení nějakého žití nás buď o pravdě neb
lži toho učení přesvědčí, o tom mluvi sám Kristus. Pravil: »Mé
učení není mé, ale toho, kterýž mne poslal. Bude-li kdo chtíti
vůli jeho činiti, pozná o učení mém, zdali z Boha jest, čili já sám
ze sebe mluvím.< Jan 16. Ziti tedy podle nějakého učení, dokazuje
buď pravdu neb lež jeho; jako o užitečnosti nějakého zákona se
nejlépe přesvědčíme, provede-li se zákon ten až do své krajnosti
a bude-li se zachovávati ve všem a ode všech, tak se o pravdě
nějakého učení nejlépe přesvědčíme, budeme-li podle něho žíti;
nyní ale je zjištěno, že kdyby všickni lidé podle učení katolického
žili, že by z toho jen samé blaho již zde povstalo, že by byl člověk
tím nejšťastnějším a ncjspokojenějšim; následovně jest to důkazem,
že učení to pravda jest. Chceš tedy, křesťane, poznati, že učení ka
tolické pravé jest.> Chceš-li, žij podle něho, a přesvědčiš se ze své
vlastní zkušenosti, že pravé, že z Boha jest; přesvědčiš se dále, že
není pravé učení ku př. učení nynějších nevěrců, Alíonsů atd.,
neb ono přivádí již nyní společnost lidskou do záhuby; nyni, kdy
se ještě všeobecně nezachovává; ó kdyby se mělo všeobecně podle
něho žíti, stala by se zem brzy peleší lotrovskou, kterou již nyní
z části je, a to následkem toho učení.
Chceš věřiti, hříšniku, chceš se o pravdě svatého náboženství
katolického přesvědčiti.> Chceš-li, čiň pokání, polepší se, a budeš
věřiti! Aby lid uvěřil v Ježíše Krista, proto vybízel jan na poušti
lidi k pokání; kteří pokání činili, ti v ježíše Krista uvěřili, kteří
pokání nečinili, ti Ho nepřijali, ti v Něho neuvěřili, ano ti Ho

í pronásledovali, až Ho na kříž přivedli; byli to hříšní zákonníci,
fariseové a starší lidu; byli to boháči, kdežto se chudým evange
lium zvěstovalo; chudí a ctnostní Ho přijali, jako pastýři Betlemští;
maličkým se zjevil. K pokání vybízel Jan i krále Herodesa; He
rodes ale pokání nečinil, proto vJežíše také neuvěřil, ale posmíval
se Jemu; praviť sv. Lukáš: »Herodes pak se svým vojskem pohrdl
Jím; a oblék Jej v roucho bílé, posmíval se Jemu, a odeslal Ho zase
k Pilátovi; i učinění jsou Herodes s Pilátem přátelé v ten den.<
23, 11. 12. Kdo nevěří zvlášť? Jsou to hříšníci a proto, chceš-li
věřiti, polepší se, 'a budeš míti důkaz o pravdě v sobě, a nabudeš
důkazu, že učení katolické pravé jest, budeš pravověřícím křesťanem,
jinak budeš věřiti bludu, neb hříšnost jest nejen ovoce bludu, ale
vede i k bludu a k nevěře; nevěrci nejsou nevěrci z přesvědčení,
ale následkem hříšností své, zvlášť následkem pýchy, smilství a la
komstvíve všech odvětvích jeho! Polepšete se, jinak se budete po
smívati pravdě katolické jako Herodes se Ježíši posmíval.
Chcete, abyjiní b_vlivěřícími katolíky? Chcete-li to, žijte svatě,
dejte jim dobrý příklad; svatost vaše je přesvědčí o pravdě svatého
náboženství, a oni budou věřiti; svatost vaše bude jim o pravdě
svatého náboženství důkazem; to jest to třetí naučení. - Ježíš sám
vyhlašuje svatost naši za důkaz a pohnutku pro jiné, aby uvěřili,
neb chce, abychom jiným dobrý příklad dávali, a je tak ku víře
a následováni pohnuli; pravíť: »Tak svět světlo vaše před lidmi,
at" vidí skutky vaše dobré, a slaví otce vašeho, jenž jest v nebesích.:
Mat. 5, 16.
Chceš, otče a matko, aby dítě tvé bylo hodné a věřící?
Chceš-lí to, žij svatě před ním; jinak věřiti nebude; mluv mu
o Bohu, o Ježíši, o svatém náboženství, vykládej mu přikázání
Boží, vše to se neujme, jestli se proti Bohu, Ježíši, Církvi, svatým
přikázáním budeš před ním prohřešovati, a uč je jen málo, třeba
o Bohu atd., žij ale před ním svatč, a bude věřiti, bude hodně;
svatost tvá, svatý příklad tvůj bude mu důkazem o pravosti víry
a učení katolickém. —Jaké zodpovídání si tu přitahujeme, nežije
me-li svatě! Tím se stáváme falešnými proroky a kazíme jiné;
věz, otče, falešným prorokem jsi dítěte svého, nežiješ-li před ním
svaté, ale hříšně.

My žijeme mezi nekatolíky a židy; proč se jich tak málo
obracuje na víru katolickou. Jedna z hlavních příčin jest i ta, že
nežijeme svatě, ano že často hůř žijeme než oni; ztoho oni soudí,
a právem: »Vaše náboženství není nic lepší, neb nejste lepší než
my, jste ještě třeba horší než my;: a proto zůstávají při svém ná
boženství. Hle, my hříchy svými je utvrzujeme v bludu; my hříchy
svými zvracujeme před nimi pravdu našeho náboženství; my hříchy
svými jsme falešnými proroky jejich, svůdci a utvrzovateli v nevěře;
jaké to bude zodpovídání naše před Bohem někdy? Ano my, my
jsme z veliké částky příčinou nevěry nevčrců, nekatolíků a židů!
Běda světu pro pohoršení! Proto dávejte dobrý příklad všem; čím
kdo výš postaven jest, dávej větší důkaz a lepší příklad a chraň
se dávati pohoršení. Již Plutarch dobře pravil: »Knížata dávají
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zlým příkladem jedu ne do číše ale do pramene, z něhož všickni
pijí, a čím se všickni otravují. a
Svatost jest důkazem o pravdě Boží; kéž vás tento důkaz
přesvědčí, že náboženství katolické pravé jest; kéž vás ve víře utvrdí
a od bludu a nevěry ochrání. Svatost jest důkazem o pravdě Boží;
kéž byste se všickni řídili podle naučení, jaké z pravdy té vyplývají.
Zijme svatě tedy, a budeme věřícími a ne nevěřícími; žijme
svatě, a obrátíme svět ku pravé víře; žijme svatě, a budeme tak
Bohu podobnými a dojdeme chvály Ježíšovy a oslavení jako svatý
Jan Křestitel. Amen.
Jan Podlaha, bisk. vikář a farář Síálecký.

Neděle III. adventní.
Ty kdo jsi?
»Zaonoho casu poslali židé zJerusaléma
kněží a levity k Janovi, aby se o t 
zali: >Ty kdo jsi. (
Jan 1,19.

Na břehu Jordánském kázal a křtil svatý Jan. Lidé hrnuli se
k němu; každý chtěl slyšeti toho horlivého a přísného kazatele
Jordánského. ' Největší udivení způsobeno bylo tím, že Jan křtil.
Velerada židovská chtěla míti jistotu o něm, a proto vypravila
k němu své vyslance, aby se ho otázali: »Ty kdo jsi? Jsi-li Me
siáš, kterého očekávámeřc Tvůj pohled, tvůj svatý život, tvá pří
snost nutí nás tebe míti za Mesiáše zaslíbeného. Svatý Jan odpo—
vídá: »Nejsem Mesiášem, ani Eliášem, ani jedním z proroků. Kdo
jsem, to vám praví Písmo; prorok Isaiáš o mně předpověděl, že
jsem hlasem volajícího na poušti: spravte cestu Pánělc To byla
odpověď zřejmá; nyní věděla velerada Jerusalémská, a věděl ostatní
lid, kým jest Jan.
Bratří a sestry! Kdybychom i my kladli sobě otázku tu často,
nebyli bychom v nejistotě vzhledem ku spasení svému. Otázka:
>Ty kdo jsi?: jest pro nás důležita velice; proto bude předmětem
dnešního kázání ve jménu Páně.

Pojednání.
»Ty kdo jsiřa Jsem manžel, jsem manželka. Když jsi man
želem a manželkou, tedy zachovávej to, co jsi slíbil, co jsi slíbila
u stupňů oltářních před obličejem Božím. Začasté špatně to vy
padá mezi manžely. Pán Ježí praví: »Blahoslavení tiší, oni syny
a dcerami Božími slouti budou. ( Ale nejedněm schází ta tichost,
ten pokoj Vejdi k té oné rodině, a poznáš, že Duch Svatý od
tamtud odesel a satan udělal si tam stánek Svůj. O manžele
manželko, ty kdo jsi? Žiješ--li, jak žíti máš, po křest'ansku.> Pakli
Rádce duchovní.
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jste tak nežili, obnovte slib svůj; zapomeňte na to, co se stalo,
modlívejte se bedlivě a proste, aby pravý pokoj Kristův vrátil se
do srdcí vašich.
»Ty kdo jsi?: jsem otec, jsem matka. První vaší povinností
jest, abyste dítky své vychovávali v bázni Boží. Prolévávám slzy
nad dětmi nešťastnými, jenž mají nehodného otce, nehodnou matku.
Co z vás,bude? Otče, matko, ty nevinné duše mají zahynouti vaší
vinou! O vychovávejtc je křesťansky; to schází nasim rodinám!
Tak se stanou ozdobami Církve, okrasou vlasti, chloubou obcí;
jinak neočekávcjme nic dobrého tam, kde není vychování křesťan
ského. Otec umírající mluvil: »Víte to dobře, děti, že jsem vás
vždycky miloval; doufám, že mi na věčnosti budete radost činiti,
že nezapomenete na má dobrá křesťanská naučení ; to jediné zdědily
jste po mně; jiného jsem vám pozůstaviti nemohl.: Kdyby si vzal
všickni rodičové příklad z toho otce, jinak bylo by než nyní jest.
»Ty kdo jsi?: jsem pannou! Tedy bud čistotně živa. »Blaho
slavení čistého srdce, oni Boha viděti budou.: Panna, je-li čista
jen dle těla a nikoli také dle duše, podobá se obilenému hrobu.
jak zvláště ty, panno křesťanská, máš volati se žalmistou Páně:
»Srdce čisté stvoř ve mně, () Boželc jak čisté srdce měla svatá
Cecilia, která hrajíc na varhany často zpívala: »Zachovej, Bože,
tělo mé i duši mou čistou, abych nezahynula.» Proto zjevil se
ji anděl a ukázal jí věnec, kterýž ji očekává v nebi. — jak čistého
srdce byla svatá Kateřina, která sedmkráte spatřila duchy anjelské.
Chces-li i ty, panno, aby tě anjelé chránili, zachovej sobě nebeskou
lilii stydlivosti, cudnosti, čistoty.
»Ty kdo jsi?: jsem vdova! Vdova má počestně žíti a na
modlitbách trvati. Vím, že smutný bývá někdy stav vdovy utisko
vané a pronásledované. Pamatuj vždy na vdovu Naimskou; jí ze—
mřel muž a jediný' syn; vynášeli jej z bran Naimských. Pan ježíš
milosrdenstvim hnut vzkřísil syna a dal ho nazpět matce vdově.
Proto i ty, vdovo křesťanská, utíkej se v potřebách svých důvěrně
k Pánu ježiši, & On setře tobě slzy s očí uplakaných.
„Ty kdo jsi? jsem čeledín, jsem služebná. Vaší povinností
jest, abyste ve službě své byli poslušni a věrni. Nynější čeledínové
bývají zhusta neposlušní; aby jich poslouchal hospodář i hospo—
dyně. Spojujte práci svou s láskou a s dobrými úmysly, jak činila
svatá Gertruda. Ona každé slovo, každý krok, každé dechnutí
a každé bití srdce zasvěcovala Pánu; tak jednej i ty, křesťanský
čeledine, a nasbíráš sobě ve stavu svém zásluh pro nebe.
Chápete, jak důležitá jest otázka: »Ty kdo jsiřc Užívejte
otázky té často a stavte sobě i tu otázku: »Proč tě Bůh stvořil;>
Kterak živ jsi jako člověk & křesťan? jak konáš povinnosti stavu
svéhořc Dopadnou—lišpatné odpovědi k otázkám těm: pak rychle
uchopte se prostředku léčivého, svátostního pokání; přijdet' čas,
kdy se vás tázati bude Pán nejsvětější, kdy už nebude možným
nižádné pokání.
Král vydal zákon, dle něhož každý, kdo nčco zavinil, od
souzen byl na smrt. Odsouzence v den smrti časně z rána smutná
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hudba probudila, oblekli jej do šatu černého a vedli jej ještě jednou
před soud královský. Král ten jednoho dne vystrojil hostinu a po
zval na ni urozence říše své. Kde kdo radoval se, jenom 'král byl
smuten. l otázal se ho bratr jeho: »Proč jsi tak smuten, bratře
králiřa Král odpověděl: »Zítra se—
to dozvíšh Druhého dne byl týž
bratr králův smutnou hudbou probuzen, v černý šat oblečen a na
soud přiveden. Král dal vykopati hlubokou jámu, přes ni kázal
položiti dvé slabounkých prken, na která se bratr králův musel
posaditi. Nad ním dal zavěsiti meč, a před ním, za ním, po pravém
ipo levém boku stáli mu čtyři pochopové s vytasenými meči.
Rozkaz králův zněl: jak řeknu: »Zabte ho!: konejtc povinnost
svou. Mezitím dal král přinésti na mísách- lahodné pokrmy a
hudba hrála. Král pobízel: :jez, bratře, jezlc — Bratr odvětil:
»Kterak mohu jisti? Pohnu-li se spadnu dolů; nade mnou meč;
jak se mohu radovatí?» Král řekl. »Hle, nyní slyš odpověď na
včerejší otázku svou; zrovna tak jako ty sedím i já na sedadle
slabém, jímžto jest chatrné tělo mé. Pode mnou jest propast
pekelná, nade mnou visí meč Božího soudu. Pohlédnu-lí před
sebe, vidim meč jeden, meč smrti, která mne čeká; za mnou
meč druhý, spáchané hříchy; po pravém boku meč třetí, ďábel,
který mne chce svésti, a po levém boku meč čtvrtý, můj hrob.
Rozvážím-li všecko to, kterak se mohu radovati? Bál-li se's nyní
ty tak přede mnou, před pouhým člověkem, nemám-li já pří
.činu báti se před Stvořitelem a Spasitelcm ježíšem Kristem?
.Odejdi v pokoji, a pamatuj na to.: Bratr králův osvobozen z trap
ného stavu svého odešel a vždy tázával se sama sebe: »Ty kdo
jsi?: —- »jsem chudák obklopený tisícerým nebezpečenstvím, jemuž
'hrozí strašlivý soud na věčnosti.:
Nejmilejší, dobře-li jste pochopili vypravování mé, mohu se
nadíti, že ode dneška i vy obírati se budete s otázkou: »Ty kdo
jsi?: a že budete bedlivě konati povinností stavu svého. Nebude
me-li povinnosti stavu svého konati: naše vina, naše žalost na
věčnosti! Budeme-li povinnosti stavu svého svědomitě konati: naše
_zásluha, naše štěstí a naše radost na světě budoucím. Amen.
Jan Šicha, farář v Liblicich.

Neděle IV. adventní.
O milosrdenství Božím.
:P. kázal
křest pokání na odpuštění
v
hříchu:
Luk. 3, 2.

*Nebyl to křest svátostní, kterýmž jan křtil své věrné po
sluchače, ale přijímal je na důkaz, že chtějí polcpšiti dosavadní
život. —
V naší sv. Církvi ustanovil nám náš Spasitel dvě sv. svátosti,
-_vnichž se nám hříchové odpouštějí, totiž: křest a pokání. Na křtu
21!
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svatém odpouští se nám hřích dědičný, a kdyby dospělý byl křtěn,
odpouštějí se mu i všecky hříchy skutečné, kterých se byl do dne
svého pokřcstění dopustil. Mimo křest máme od Krista Pána usta
novenou svátost pokání, ve kteréž kněz na místě Božím, mocí
Kristem mu udělenou, odpouští kajicníku hříchy po křtu svatém
spáchané, a to hříchy všecky byť byly sebe těžší, byt' jich bylo
sebe více, byt byly nad hříchy Sodomské, byť i do nebe volaly.
A komu je odpouští? Hříšníkovi, člověku. Tedy mně, tobě, nám
všechněm, když přistupujeme ku zpovědnici, jich upřímně želíme,
z nich se zpovídáme, a opravdové polepšení slibujeme. »O jak ve
liké jest milosrdenství Páně, a slitování nad těmi, kteříž se obra—
cejí k Němuc, -volám s moudrým Sirachem 17, 28.
Věru nesmírné to milosrdenství, když hříchem uražená ve—
lebnost Boží si přeje, nás zve a vybízí, abychom se k ní obrátili.
A vidí-li Bůh, že se chceme obrátiti, ach, jak tu plesá to nejlaska
vější srdce Páně!
Nad to vlévá nám milost do srdce, podává pomoc, a obsy
pává nás polepšených dobrodiním sám Bůh náš. Rcete, můžeme-li
ještě váhati, ještě otáleti navrátiti se k Otci tak předobrému, jehož
jsme hříchy svými uráželi?
Tys zhřešil, bratře křesťane! A nyní se snad lekáš a hrozíš
množství svých provinění? Bojíš se předstoupiti před Boha nej
světějšího;>Nemáš jiné cesty synu Adamův, leč cestu pokání. Sám
Hospodin ústy lsaiáše, proroka, volá:
Is. 55, 6. »Opust, bezbožný, cestu svou, a muž nepravý my
šlení svá, a nechť se navrátí k llospodinu a slituje se nad ním,
neb jest hojný k odpuštění.:
76, 10. A Zalmista pěje: »A nebo zapomene-li Bůh smilo
vávati se.> a neb zadrží-li v hněvu Svém milosrdenství SvéP<
I při těchto slovech ještě zatvrzelou ostáváš, duše křesťanská?
Uvaž jakou bolestí naplňuješ srdce Otce nebeského! Tím však sebe
zbavuješ útěchy, jestliže k Bohu se obrátiti váháš. Abys již neotálel,
ana doba milosti plná, doba adventní ku konci se schyluje, ukážu
ti, že Bůh bohat jest v milosrdenství, an jest Otcem milosrdenství
a všelikého potěšení.
Bůh nejvýš milosrdný bude vznešeným předmětem dnešního
společného rozjímání.
Poslyštc mě.
P o j e d n á n í.

Rozhněvá-li dítě otce, a vrátí-li se skroušeně k němu, odpouští
otec. Dokladem jest nám každodenní zkušenost, dokladem zvláště
ono poučné podobenství o synu marnotratném. »Otče, zhřešil
jsem před tebou a před nebemc, volal syn ten. Luk. 15, 18. A slova
ta uznání hříšnosti zjednala jemu u otce odpuštění. A nejsme-liž
všickni těmi a taký-mi syny marnotratnými? A tu bychom neměli,
tu bychom nechtěli spěchati k Otci a volati: Otče, odpust dítkám,
kteréž zhřešily.> Hřích na hřích hromadí lidé, ale k Otci se na
vrátit zdráhají, a tak činí mnohý a mnohá, nejen jeden rok, ale
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i více let, snad polovičku svého života v hřišich žijí a Boha se
vzdalují. Snad mnohý od let svého dětství 's Bohem se nesmířil,
účty z vladaření neskládal. Br. s.! kam to spějcš? nevidíš zející
propast před sebou.> jsi obchodníkem. Rci mi, zdali pak necháváš
po více let knihy účetní ležet a nepořádáš je.> Jsi řemeslníkem.
Kolik let neúčtuješ se zákazníky a dodavateli? ]si hospodářem.
Což neúčtuješ ročně, co jsi stěžil, odprodal, přijal a vydal.

Odpovídáte vesměs: kazdý rok, ano i dvakráte v roce účtu
jeme. Opzpozdilí lidé, u věcech pomíjcjících tak opatrně jednátc,
a ve věcech duchovních nedbáte pořádku a správnosti.
Nevybízí vás k tomu stárnoucí a slábnoucí tělo, častá choroba
na blížící se přísný účet s Bohem.>
Tu mnohý vzdychá: mě děsí vědomí mých velikých provi
nění a mnohých poklcsků. Nevíš, že Bůh bohat jest ve svém milo—
srdenstvi, kteréž větší jest než tvoji hřichové. Vrhni se v náruč
milosrdenství Božího a to čím dříve, tím lépe, pospěš důvěrou
láskyplnou k Bohu, a buď ujištěn svým spasením. Oddej se zcela
Bohu, a nemusíš se ničeho lekati. Láska Boží nahradí ti všecko,
po čem jsi toužil. Bůh jediný oblaži srdce naše, které svět dříve
znepokojoval, ale ukojiti nedovedl nikdy. Ničeho nám ne\ezme,
leč co nás činilo nešťastnými.
Potom se nám objeví teprve svět v nicotě a marnosti, tehdá
teprve poznáme, co jsme měli zavrhovati. Počneme dobře činiti,
a zlého sc varovati, a tato cesta povede nás ku nejlepšímu cíli,
totiž k Pánu Bohu.
Tu budeme všecky i nejnepatrnější činy konati s potěšením,
ale i s nadějí na odměnu věčnou. A na konec života budeme
klidně očekávati vykročení ze života — tichou, křesťanskou smrt.
Smrt ta nás dle Pavla svatého neoloupí, nýbrž oděje nás
veškerou slávou a blažeností.

Tenkráte po7náme ve skutečnosti hlubokost milosrdenství
Božího, jehož se nám dostalo, a radostně se Žalmistou Páně za
plesáme:
Z. 51, 10. >]á pak jako oliva v domu Božím doufal jsem
v “milosrdenství Boží na věky, a na věky věků.: —
Bůh nejvýš milosrdný jest a Otec milosrdenství a všelikého
potěšení.
Nejednou jevilo se milosrdenství Boží tím, že Bůh osvěcoval
duši naši, aneb i zbožné pocity do srdce nám vléval.
Uvážíme-li, kolik a jakých hříchů nám Bůh odpustil, a pro
ně netrestal, kolik nástrah světa jsme zakusili, a On nás vysvo
bodil, aneb zachránil způsobem předivným, a pomoc všelikou po
skytoval; tut srdce naše musí se obměkčiti při pomyšlení na tak
vzácné dary a nevýslovné důkazy dobroty Boží.
Neméně i kříže na nás sesílal, aby nás posvětil. Jsoutě kříže
Vyk. Kr. bohatství z nesmírně pokladnice Boží prozřetelnosti, a
zvláštní důkazy otcovské lásky Boží; vždyt"koho Bůh miluje, křížkem
navštěvuje.
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Kříže přetrpěně důvěrou naplňují a naději ku statnému sná
šení budoucích.
Nebo snad pochybuješ o lásce Boží, když tě křížpotká: Neza
pomeň, že Bůh jest Otcem milosrdenství a všelikého potěšení. Někdy
obé oddělí, odepře-li nám všeliké potěšení, ostává přec ]eho milo
srdenství, že na věky trvá milosrdenství Jeho. Z. 135. Odňal nám
někdy, co nám lahodilo, ale to proto, že potřebí bylo nás poká
rati, že jsme snad mimo Něho hledali potěšení jiná.
ím ale uchránil nás trestů těžších v životě dalším, a za trest
ponížení připravil nám korunu slávy věčné. Proto jest i pok'árání
takové novým důkazem Jeho nesmírného milosrdenství, jak ná
božný pěvec David pěje: Z. 88, 2. »O milosrdenstvíeh Hospodi
nových na věky zpívati budu.v< A sv. Augustin volá: O Bože můj!
ó mé milosrdenství! ó jméno, v němž nikdo nebude zoufati. ——
A kdož tážu se, zakusil milosrdenství Božího nad Davida, jenž
klesl, hluboko klesl zaviniv smrt Uriášovu, a pak se dopustil cizo
ložstva? Chybil David, zhřešil těžce; avšak David přísné činil po
kání. Obrátil se k l_lospodinu s pláčem a kvílením, lože své smáčel
slzami, hlavu svou posypal popelem, postil a modlil se: »Smiluj se
nade mnou, ó Boze, podle velikého milosrdenství Svého. a . 0.
tak volal úpěnlivě.
I my jsme zhřešili. V hříchu následovali jsme Davida. Než
zdali také za ním kráčíme v pokání? Aneb nám není snad potřebí
vzývati milosrdenství Božího? Kdos následoval Davida hřešícího,
následuj ho i kajícího, a totéž milosrdenství stane se nad tebou. —
Ty však ještě se nechceš smířiti s Bohem, a myslíš u sebe:
]eště toto léto přežiju ve svých hříších. Nezapomínej, bratře milý,
že milosrdenství Boží jest sice ncstihlé, ale nespolehej na ně
zúmyslnč, totě hřích proti Duchu Svatému. Tím bys zatvrzoval srdce
své, a tak nového, přetěžkého hříchu se dopouštěl, jehož odpuštění
bys nezasloužil, a také tak snadno nedosáhl. Nejvýš shovívavý
jest Bůh, dlouho čeká, rozličnými stezkami nás k sobě vede, avšak
, i otcovská shovívavost má své meze, ukončí se a posléze promění
v přísnou spravedlnost. A proto zkáza tvá z tebevsamého.
V mládí svém pobloudil i sv. Augustin. Ctěme spisy jeho.
Ve svých vyznáních neostýchá se vypočítávati poklesky svého ži
vota od nejútlejšího mládí, že sám s ustrnutím volá: tak mladým
jsem byl, a již takovým hřišníkem.
aj, ustavičnou modlitbou vroucí nábožné své matičky,
sv. Moniky, a ozářen milostí Boží při poslouchání slova Božího
ústy sv. biskupa Ambrože šel do sebe, poznal bídný stav své duše,
viděl zející propast věčné záhuby před sebou, a obrátil se k Bohu
svému s celým srdcem. Bohu věnoval život, Bohu sloužil, svatým
se stal biskupem a učitelem Církve.
Otče, matko! snad i ty máš syna pobloudilého, jenž zlými
tovaryši sveden ku bezbožnosti se uchýlil. Snad kroky jeho směřují
ku zkáze jeho časné, a což horším jest, i ku zkáze věčné.
Snad v nebezpečí jest víra jeho. Varuj, napomínej v čas
i v nečas, žehři, tresci, a tak zachováš duši jeho i duši svou.
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A jestli to vše nepomáhá, obrať se s celým srdcem ku Pánu,
v jehož moci jest život člověka. On má tisice prostředků, kterými
přivede duši pobloudilou ku poznání a ku polepšení života. Modli
se a neustávcj!
Matko kř., snad máš dceru, o níž říci můžeš: rozmnožil se
počet hříchů jejích nad hříchy dcery Sodomské. Svedená upadla
snad v peleš lotrovskou, zbavila se Boha, zbavila se matky, modlitby,
útěchy i milosti sv. náboženství. ]di modlí se ty k Bohu nejvýš
milosrdnému, vylévej ty slzy kajicnosti za tvou zbloudilou Majda
lenu, rozmlouvej o ní s Pánem Bohem, odporuč ji Rodičce Boží,
tomu útočišti všech hříšníků.
V krátké době poznáš, že podivnými cestami Božími vedena
octne se v náruči tvé, změněna, polepšena, Bohu a nebi získána.
Tak i tobě se vyprýští útěcha z milosrdenství Božího; vždyt“ Bůh
jest Otcem milosrdenství a všelikého potěšení. —
O tom přesvědčeni dnes vstupme všickni před trůn Boha
nejvýš milosrdného a volejme se sv. Petrem Damiánským:
KTobě, studnice milosrdenství, () Bože, přicházím já hříšník.
Račiž mě nečistého obmýti. Slunce spravedlnosti, osvit zaslepeného,
věčný Lékaři, uzdrav zraněného. Prostředníku mezi Bohem a lidmi,
usmíř provinilého, dobrý Pastýři, veď zbloudilého. Proč prosím za
křehkost svou? abys nehleděl na mou nehodnost, nýbrž na Svou
nesmírnou dobrotu. .Odpusť milostivě, čím jsem se provinil. Podej
mi ruky Syé, Pane a Bože můj, vytrhni mě z kaluži mých ne
pravostí. O Pane Ježíši! Zapud chladnost ze srdce mého, a vlcj
mi plamen nejsladší své lásky. Přived' mě k Sobě, můj Spasiteli,
roznět' mě, očisti mě! Kéž láskou k Tobě plápolá srdce mé! Amen.

'C'—W

Josef Baar, farář v Putimi.

Ctvero řečí adventních,
které napsal: Dr. RUDOLF HORSKÝ.

V nerovném zápasu.
1.

Nula rovná se nekonečnosti.
>Roztrhl svazky má a řekl: nebudu
sloužiti-=
Jercm.

V tiché jedné jizbě hlučného města Mohuče klečel na zemi
sv. Vojtěch z vlasti své vyštvaný. Modlil se za svou vlast a národ
a je i sebe doporoučel nevyzpytatelné vůli Boží. Najednou zazářilo
v jizbě světlo podivné a světec viděl před sebou skvostné lůžko
purpurové a nad ním nápis: »přichystáno pro Vojtěchac. Sv. Voj
těch poznal, že Pán chystá pro něj korunu mučennickou; izaplesai
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v srdci svém a v slzách děkoval Pánu, že jej za hodna uznal mu
čennické palmy. To se stalo před tisícem roků.
Před branou ráje klečel na zemi vyhnanec z rajské vlasti,
Adam, do nedávna ještě světec a nyní hříšník. Vzpomínal na svou
vlast zlatého ráje a s okem, slzami zaroseným díval se na širo
šírou zemi, kterou měl vzdělávati v potu tváře své, dokud mu vní
smrt poslední lůžko neustele. A co mu krátký tento život chystá?
jako by viděl před sebou lůžko 2 trní a bodláčí spletené a nad
ním nápis: přichystáno pro Adama a jeho potomky. A kolem
lůžka děsné stojí postavy nemoci a bolesti, bídy a strasti, které
mu ono lůžko ustlaly, a u hlav smrt svůj srp si na něj brousí.
To se stalo na počátku historie lidstva. Tisícové let uplynuly od
té chvíle, ale trní a bodláčí běd a svízelů dosud zadírá se v tělo
potomků Adamových.
Těžkými řetězy spoután přecházel po vězení v bílé věži
pražské slavný druhdy pán, Záviš z Falkenštejna. »VIůj Bože,c
volal hlasem zoufalým, »což pak k takovému losu jsem se na
rodil, abych bídně hynul v stěnách žalářeřa Snil druhdy okoruně
královské, kdy ve jménu svého krále Václava spravoval celou zemi
českou a nyní? Místo žezla tížily ruce jeho „řetězy, místo na trůnu
v královském paláci sedával na chladném kamenu žalářního skle—
pení. n\llůj Bože,: tak může zvolat celé pokolení lidské, »což pak
k takovému losu jsem stvořeno, abych v bědách a utrpenlch hy—
nulo v tomto žaláři pozemském? Vizme jen život a dějiny lidstva.
Slzy, které lidstvo již prolilo, jistě tvořily by již veliký oceananad
utrpením, které během tisíciletí přestálo, 'by samo peklo hlavou
potřásalo. Vizme jen tuto zemi. _Tato krásná země jest vlastně
nádherně vystaveným chudobincem, do něhož chudí vcházíme
a chudi z něho odcházíme, jest ohromnou nemocnici, v níž více
nemocných než zdravých, jest velikým, krásně zřízeným hřbitovem,
v němž, kamkoliv šlápneš, šlápneš na hrob._ Zamyšlen táže se
člověk: »Což takto Bůh to míti chtěl, když svět a lidstvo tvořilřc
— Nikoliv! Věčně blažený Bůh chtěl tuto zemi míti rájem av ráji
tom chtěl míti lidstvo blažené. A také stvořiv prvního člověka,
do ráje jej postavil a odevzdal mu panství nad celou zemí. Ve
jménu svého krále měl člověk spravovati tuto zem, avšak člověk,
špatným rádcem sveden, začal sníti o koruně královské. Roztrhl
svazky, které jej poutaly k Bohu, jeho králiařekl: nebudu sloužiti.
Odvážný, nerovný to byl zápas, v který se dal člověk proti
Bohu svému. Nula, nicota povstala a chtěla se rovnati nekoneč
nosti. Sílená to myšlenka, šílený to boj, vněmž se utkali na jedné
straně chabý člověk a na druhé Všemohoucí. Clověk ovšem pod
lehl a podlehnouti musil a dnes, jako druhdy Záviše, místo žezla
tíží ruce jeho okovy hříchu a místo na trůnu královském v nebe
sích, sedí na chladné zemi světového žaláře. Ano, přátelé vKristu,

odboj člověka

proti

B o hu v ráji to byl, který za trest

v zápětí vyvolal všechny ty bědy, jež nás tíží. A díváme-lí se dnes
ve světový rej, co vidíme? Vidíme, že tento odboj proti Bohu
v lidstvu ještě nevymřel, že onen starý zlolajný rádce, jenž Adama
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k odboji vyzval, až do dnešního dne odboj ten podněcuje a živí.
Nula člověk i dnes rovnati se chce neskončcnému Bohu, chce
onen marný a nerovný boj, který již v ráji prohrál a ve kterém
ztratil nejdražší statky své, vésti dále, ač ví, že i boj tento skončí
pro něho nikoliv vítězstvím, nýbrž úplnou porážkou a zkázou.
Chci Vám, milí přátelé, v tomto posvátném čase adventním
vylíčiti mravný tento zápas i jeho následky, abychom tím ochot
něji přiklonili se k slavnému míru, který Bůh lidstvu nabízí a vy
hnuli se strašnému soudu, který na konci časů Pán konati bude
nad odbojníky. Dnes přehlédneme odboj člověka proti Bohu, to

jest rozvážíme,
kteraknula rovná se nekonečnosti.

Pojednání.
1. Oplývajíce štěstím a blahem, kráčeli první rodičové rájem,
netušíce, že se na ně z úkrytu dívá oko plné smrtelné závisti.
»Nemohu snésti člověka sličnéhow, zvolal na duši ina těle šeredný
caesar Caligula, závistivým okem patře na slíčného jinocha Cinci
nata a ze závisti dal jej zohavit. n\lemohu snésti tvora, sličného
mil'ostí Boží,a zvolal šeredný satan, který na pravdě státi nezůstal,
závistivým okem patře na první rodiče, plné svatosti a pravdy.
A ruče přemitá, jak by prvního člověka a v něm celé lidstvo
zohavil. Již má plán hotový. _Třemipáskami přivinul Bůh svého
miláčka člověka k Sobě, dětínnou vírou, upřímnou nadějía vroucí
láskou. »Přetnu tyto páskya, dí k sobě otec lži, »a člověk klesne
jako podt'atý strom do věčného ohněm — a již spěchá vykonat
hrozný svůj plán. —
a) S dětínnou oddaností vinul se první člověk k svému
Tvůrci. Srdce hořelo v něm, když naslouchal Jeho slovům, jimiž
Bůh učil jej znáti Sebe i přírodu. V naprosté víře kořil se Bohu
nejvýš pravdomluvnému, který mu v spravedlností Své nakazoval,
aby nejedl ze stromu vědění, ano ani aby se ho nedotýkal, by
nezemřel: A tu najednou ozval se 5 téhož stromu vědění hlas sta
rého lháře a otce lži: nikoliv, nezemřete! Naproti božskému pří
kazu věř — postavil satan své nevěř, naproti božskému ano své

ďábelské nikoliv.

A toto símě negace a odporu proti Bohu,

které d'ábel zlomyslnou rukou rozhodil, v srdci člověka se ujalo
:: udusilo květoucí víru v něm.
'
b) Bůh byl prvním lidem vším. Z Jeho rukou vyšli stvoření,
Jeho obraz nosili vtíštěný v duši své, On byl jejich živitelem, uči
telem a měl býti i nejsladší jejich odměnou. Všechna naděje
prvního člověka zakotvena byla v Bohu. Ale satan, který podryl
viru, podťal v srdci člověka i naději. »Budete-li jistí z něho,
otevrou se oči vaše:, tak jim volá, jako by řekl: vy jste dotud
zaslepencí, dokud důvěřujete Bohu, On vás drží v temnotách;
tmáři jste kteří nechtějí otevříti očí svých, pročež jen jezte a oči
vaše se otevrou a z vás tmářů stanou se osvícenci, unikající tcm
notám. A i tento neblahý plevel v srdci člověka se ujal a on,
vytáhnuv kotvicí své naděje z Boha, vrhl ji do prázdného neznáma,
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doufaje, že odjinud než z Boha světla a blaha se mu dostane.
V srdci člověka podt'ata i nadě'e.
c) Z nesmírné lásky stvořil Bůh člověka a za svrchované
přikázaní mu dal: milovati budeš Pána Boha svého. Bůh, který
sám člověka neskončeně miluje, chce býti od člověka nade všecko
milován. A první člověk také, koře se před neidobrotivčjším svým
Pánem, k Bohu celou láskou zaplanul. Avšak nepřítel satan, který
z lásky Boží vypadl, vynasnažil se v srdci člověka uhasiti tuto
lásku. »Budcte jako bohové, vědouce dobré i zlé,< slibuje jim.
jakoby řekl: což k Bohu lnouti budeš, ty můžeš 'býti bohem sám,
ty sám můžeš býti, chceš-li, svým vlastním pánem, sám si určuje,
co se ti uzdá býti dobrým nebo zlým. K sobě tedy zřetel obrat,.
() člověče, a ncskláněj se v pokoře před Bohem, nýbrž vyvyš se
jemu na roveň jako jeho soudruh, jako jeho sok. A nešťastný
člověk i zde poslechl hlasu svůdce, kořen pýchy v srdce jeho za
sazený mohutné vyhnal kmeny a v srdci jeho odumírala tím

i láska k Bohu.

Pásky víry, naděje a lásky byly přet'aty, člověk postavil vůli
svou proti vůli Boží a spáchal prvotní hřích. Roztrhl svazky Páně
a řekl: nebudu sloužiti. Zajásal ďábel, že se mu zlolajné dílo po
vedlo, aby ale zaseté símě odporu proti Bohu nevyhynulo, o to
se i dále stará.
2. Celá historie člověčenstva a celý život každého jednotli
vého člověka jest boj mezi dobrem a zlem. V Boha věř, v Boha
doufej, Boha miluj, tot" jsou zákony dobra. Ale odvěký nepřítel
dobra obchází se svými duchy zlými světem ku zkáze duší a to
dílo zkázy, které na prvních rodičích započal, koná na jejich po
tomcích dále.

a) N evěřtc!
ozývá se satanův hlas světem i dnes a. tisí
cové satanových apoštolů i na kathedrách i v dílnách v jednom
choru volaji: nevěřte! Odstraňte »věřím v Boha,: volá ve jménu
nevěreckých učenců professor protestantské theologie na berlínské
universitě pastor Harnaek. »já v Boha nevěřim, já byl s vírou
v Něj brzy hotov,: chlubil se na sjezdu v Halle vůdce socialnich
demokratů Liebknecht, který v 1. čísle svého časopisu »Vorw'árts'c
bez obalu hlásá, až socialni demokraté zavládnou, pak že nevěra
bude povinností; místo dosavadního: v jednoho Boha budeš věřiti,
bude rozkazováno: v žádného Boha nebudeš věřiti. Satan, který
podvracel víru v srdci Adamovu, podvrací ji i dnes v srdcích jeho
potomků.
b) jen jezte! V ten smysl vyznívalaslova satanova k prvním

lidem. jen jczte,

volá satan i dnes klidstvu, jen trhejte zapově

zené ovoce, jen užívejte světa dle vůle a chuti své. Dobře jezmc,
hodně pijme, s chutí smyslné lásky užívejme, tot" ten pravý život,
vše ostatní jest věcí vedlejší ——volali hedonisté v dobách Plutar—
chovýeh (de virt. mor. 6.). jen tenkráte budou lidé opravdu
vzdělanými lidmi, když popustí úplně úzdu pronásledované dosud

smyslnosti, hlásal apoštol socialistů Fourier. Adnes velebenýjejich
apoštol Bebel dokonce chce, aby nad branami kostelů vytesána
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byla slova Lutherova, že kdo tomu jistému pudu brání, jako by"
jídlu a pití “bránil (Frau str. 73.). A svět se jako spitý žene za
těmito hlasy a bezuzdná bujnost v našich dnech jest toho důka
zem, jak svět návodem satanovým spouští se naděje v Boha
a všechnu svou naději a svůj cíl skládá v tento svět a hříšné
rozkoše jeho.
c) Budete jako bohové lichotil satan prvním rodičům a lichotí
lidstvu tak i dnes. Ty člověče, jsi smrtelným bohem, učil již Filosof
Pythagoras a celá dnešní materialistická pavěda snaží se dokazo
vati, že člověk sám jest svrchovaným svým pánem bohem. Caesar
Caligula dal odstraniti hlavu ze „sochy ]upiterovy a dal místo ní
nasaditi soše podobu hlavy své. Tak činí pavěda návodem sata
novým i dnes. Odstraňuje Boha a na místě Boha klade všude člo
věka, odstraňuje vůli Boží a místo ní klade všudc svrchovanou vůli
lidskou (Volksouverainitžit), odstraňuje náboženství a na místo něj
klade humanismus. A tisícové svedených zapomínajíce na Boha,
zbožňují dnes sebe. Tak pracuje satan na zkáze člověčenstva a aby
učení lži a odporu proti Bohu ještě více šířiti mohl, i svou spo
lečnost proti Církvi katolické založil, totiž freimaurerii. Přes sedm
milionů lidu shromáždil satan jen v Evropě a na 27 milionů
v celém světě svých věrných do této tajné společnosti své,
v níž se tito svedení satanovi klaní a hymny 'k jeho poctě
zpívají ') a kteří naproti svatému Otci zvolili si dokonce i svého
trucpapeže žida a zároveň zloděje a vraha Lemmiho *) a právě
naproti příbytku sv. Otce, paláci vatikánskému v Rímě koupili mu
veliký palác, aby on, jakožto viditelný náměstek satanův (tak se
Lemmi podepisuje) naproti svatému Otci, jakožto viditelnému náa
městku Kristovu šířil odboj lidstva proti Bohu.
A nyní se tažmc: dojde člověčenstvo svým odbojem proti
Bohu 3štěstí a blaženosti? Snadná na to odpověď, když uvážíme
sílu obou zápasících. Co jsi člověče. Nula. A co jest Bůh;> Vše
mohoucnost podstatná. A ta nula dá se do boje s všemohoucností!
]aká to zaslepenost, jaký to nerozum! Vizme jen, stal_se Adam
od té doby šťastnějším, co v odpor proti Bohu se postavil? Ní
koliv! Právě v tu chvíli, co přestal říditi se vůlí Boží a poslechl
vůli satanovu, stal se bídným, neskončeně bídným i na duši i na
těle. A také i dnes, čím více člověk proti Bohu se staví, tím se
stává mravně i tělesně bídnějším! Hřích bídně činí národy. Jen
otevřme oči a rozhlédněme se kolem sebe. Co jest příčinou
vší rozervaností dnešní mezi lidem, co zavinilo dnešní mizerii spo
lečenských i hospodářských poměrů? Jest to odpor proti Bohu.
Nechce Boha znáti professor a proto celá naše moderní vzdělanost
stala se z veliké části školou hříchu (Weiss Apol.2 ,211), nechce
_')

Sěnsační odhalení o této »tajně cirkvi satanově — occultc eglise

du Satan: v těchto dnech učinil bývalý sekretář palcrmské lože proí.í Mar
niotta &bývalá velmistryně newyorské lože »Phóbě-la-Rose: mis Vaughanova.
peuple čís. 255.
) >Ou peut lui (Lemmi) diue tout: juií, voleur, assasin. < Tak napsala
o Lemmim jmenovaná Diana Vaughanova v New-Orleans 13. srpna 1893.
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Boha znáti mládež a odtud ta děsná její spustlost, která dnes vše
obecnou obavu již vzbuzuje. Nechce Boha znáti pán a proto utla
čuje dělníka, jak se mu líbí, nechce Boha znáti dělník a proto vrhá
se v náruč straně krvavé, která satanovu náuku cele přijala za
svou. A v tom víru a křiku světovém ozývá se dnes volání: na
zpět, k Bohu nazpět! A právem.
a) Filosof Plato nazval člověka obráceným stromem. Obyčejný
strom má své kořeny v zemi a pne se k nebi, člověk ale své kořeny
v nebi má a větve na této zemi rozkládá. Trefné to podobenství,
které ihned doplním. Strom vzrůstá ze semene a v každém semcni
jest ukryt obraz celého stromu; vzrůst stromu není nic jiného, leč
rozvíjení se na venek onoho obrazu, který Bůh do semena byl
vložil. Tak i ty, člověče, jsi semenem, do něhož Bůh vtiskl obraz
Svůj vlastní; ty máš svým životem rozvíjeti obraz Boží v sobě.
Tak činili světcové všichni. Svatý Pavel o sobě svědčil: živ pak
jsem ne já, ale živ jest ve mne Kristus a sv. Zitta děvečka, majic
cokoliv činiti, vždycky se tázala dřívc sama sebe: zdali by to činil
a jak by to činil Kristus? Ano, rozvinovati ideu, obraz Kristův
v životě, následovati Krista, tot" úkolem člověka. Dnes rozvinují
tisícové v životě svém obraz ďáblův, jeho závist, jeho mstu, zkrátka
celou jeho šerednost a proto svět jest tak šcredný, tak ďábelsky
šeredný. Ne tak smí se díti dále, nýbrž obraz Boží musí býti roz
vinován ve světě, jeho láska, jeho dobrota, jeho svatost, jeho
milosrdenství, zkrátka jeho neskončcná krása a pak svět bude
krásným a lidstvo na něm blaženým. A tento obraz Boží musí
rozvinovati professor na kathedřc, žák ve škamnech, pán u svého
pultu a dělník v dílně, ten obraz Boží musí v sobě rozvinovati
každý člověk v každém stavu a povolání. A aby se tak stávalo,
musí satanovo símč nevěry býti vypleněno a za první zásadu lid
stva musí rozléhati se světem: V jednoho Boha budeš věřiti.
b_)Před Modestem, vladařem císaře Valence, stál sv. Basilius
Veliký, jsa donucován, aby stal se Arianem. Slibovali mu a hrozili
mu z rozkazu a z moci císaře. A co mi císař slibuje? tázal se sv.
Basilius. Statky, bohatství, důstojenství, přízeň svou. A čím mi
hrozí? Vezme ti, co máš, vyžene tě, dá tě odpravit. Nuže vyřiď
svému pánu, děl sv. Basilius, když dále jeho moc nesahá leč ku
hranicím této země, že mne jeho sliby nelákají a jeho hrozby ne
děsí, já v Boha doufám, jehož moc sahá i za_hranice této země
a tohoto života. Toto všechno tobě dám, slibuje satan člověku
a ukazuje mu tento svět ——toto všechno tobě dám, slibuje člo
věku Bůh a ukazuje mu nebe. Ku komu se nakloníme.> Bůh platí
až po vykonané práci tohoto života a ďábel platí hned hotovými,
a to právě mnohé zavádí a klame, že Bohu odporují a dávají se
ve služby ďáblovy. Ubozí vzali peníz satanův, ale nepováží, že to
peníz falešný, za který nekoupí ani pravého blaha zde, ani na
věčnosti. Izde musí lidstvo vytrhnouti svou kotvici naděje ze zem
ského balma a vhoditi ji v nebeské modro, jak sličně dí básník
Furch, to jest musí oživena býti naděje v Boha. Dnes doufá mnohý
od světa všechno a od Boha nic a proto ten nenasytný shon po
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mamonu a po rozkoších hříšných. Ne tak smí to jíti dále, naopak
lidstvo musí se sv. Pavlem od světa neočekávati ničeho a co svět
nabízí pokládati za bláto a všechnu svou naději skládati v Boha
a Jeho odplatu věčnou.
c) Koho že mi nabízíte za manžela? tázala se naše blahosla
vená Anežka. A řeklijí císaře Bedřicha. Usmála se. Tedy ]indřicha Ill.,
krále anglického. — Ach, to ještě nevíte, že miluji již daleko vzne
šenějšího krále, svého Boha, Spasitele, od něhož mne žádná láska
neodloučí, pravila světice s nadšením. jak vznešený to předmět
lásky! Svět mu ovšem nerozumí a rozuměti nechce; což ví červ,
válející se v prachu, o čistých výšinách blankytu, kam jen orel
vylétá. Jako čcrv plazí se smyslný svět v prachu země, předmět
své lásky tu v mamonu, tu v důstojnostech, tu ve smyslném uží
vání hledaje. Duše svaté ale, které zvykly jsou dýchati čistý vzduch
nebes, nikoliv v pomíjejicnosti, nýbrž dle slov sv. apoštola »v tom,
co nahoře jestu, předmět své lásky hledají. Svatému Bonaven
turovi přinesli poslové papežští kardinálský klobouk právě v té
chvíli, kdy on myl a čistil v kostele. »Pověste jej zatím tamto na
hřebík,a' pravil, »nyní nemám na to kdy.x Což vážilo velikému
tomuto světci vyznamenání světské, který celým srdcem visel na
svém Pánu a jen po Jeho lásce toužil, co platil klobouk kardinál
ský tomu, který bojoval za dosažení koruny v nebesích! A takovou
též láskou musí zahořcti k Bohu každý, kdo chce býti věčně
šťasten; neboť to právě nebe nebem činí, že v něm všichni jen Boha
vroucně milují. 1 svět stane se předsíní ráje tenkráte, když na
místě dosavadního jeho hesla: »všechno i Boha dáme za rozkoše
světskéa stane se heslem: všechnoiživot dáme za Boha to jest, znovu
musí ku platnosti přijíti vznešené učení: miluj Boha nade všecko!
K pověstnému Voltairovi přišel jeden z jeho ctitelů a stěžoval
si, že jest v nitru svém rozerván; »Ctětc spisy Spinozovy,c radil
Voltaire, »snad vás upokojí.: Cetl jsem je již, lahodí mi, když
jsem z nich se dozvídal, že prý já sám jsem jednou z těch vln
božského všehomíra, že jsem svým svrchovaným pánem a svým
bohem, ale mne to neupokojilo. Pak, milý pane, pravil Voltaire,
nezbývá vám nic jiného, než abyste sáhl ku katolickému katechismu.
Tam jistě najdete. čeho ve spisech ňlosoíic marně hledáte, totiž
pravdy a pokoje.
I svět jest dnes rozcrván a nespokojen. jde na radu k filo
sofům moderním, kteří mu lichotí, že nemusí se nikoho bát, po
něvadž prý jest svým svrchovaným pánem, svým bohem, avšak
svět zůstává rozerván a nespokojen na dále. Ceho mu třeba? Nic
jiného, leč uposlechnouti rady Voltairovy a sáhnouti po katolickém
katechismu. A tu před zraky jeho tři vznešené postavy se vynoří
jakožto geniové tří hlavních částí katechismu a první symbolem
knihy s křížem dí: v jednoho Boha budeš věřiti. A druhá se
znakem kotvice dí: V Boha budeš doufati a třetí se srdcem hoří
cím praví: Milovati budeš Boha nade všecko. To jsou ti tři geniové,
kteří rozcrvanému světu přinesou opět ztracený ráj: víra, naděje
a láska. Amen.

' 11.

Mrtvý život.

rAdame, kde jsi?:

V hlíněném příbytku svém seděl chudý mudrc Diogenes a
'Jhostejně se díval na přicházejícího k němu krále Alexandra. Ani
nepovstal na uvítanou, když se tento k němu přiblížil a na otázky
jeho cynickým svým způsobem odpovídal. »Hle,< zvolal Alexandr,
'»tot jediný člověk, který se mé moci nebojílc »A proč bych se
tvé moci bál?c tázal se klidně Diogenés. »Moc tvá leží buď v mí
nulosti, nebo v přítomnosti, nebo v budoucnosti. Minulé moci tvé
se nebojím, poněvadž již pominula, budoucí se nebojím, poněvadž
jest velmi nejistá a přítomná unikne ti dříve, než ji užíti se od

. hodláš. (

S ustrnutím díval se na sebe Adam po spáchání prvotního
hříchu. Roucho nesmrtelnosti, v níž dříve tělo jeho bylo oblečeno,
_zmizelo a tělo jeho ukázalo se býti křehkou hliněnou nádobou,
—vníž ochuzená duše sídlí. Blíží se k němu věkověčný král, Bůh,
_jehož všemohoucnosti právě byl vzdoroval, chtěje postaviti se Jemu
na roveň. Netroufá své síle víc, nula cítí svou slabost před neko
nečnosti a proto se skrývá. Ví, že u věčného krále není ani mi—
nulost, _ani budoucnost, nýbrž věčná přítomnost s věčnou všemo
houcností, která nikdy nepomine. Adame, kde jsi? proniká hlas
věčného krále rájem. Nebylo to volání hledajícího, vševědoucí Adama
hledati nepotřeboval, bylo to jako děsné volání surmy, která bou
řila jeho svědomí a volala vinníka k soudu. Zachvěl se Adam
v úkrytu a svědomí hlasem Božím vybouřené hřímalo mu v duši
.ustrašenou: kde jsi? Tys domníval se, že hřích spáchaný tě na
trůn nebes vedle Boha posadí a aj, nyní vidíš, že tě zhroutil na
prah temností zevnitřních svůdci tvému za podnoží. Tam jsi. Adame,
kde jsi? "tento hlas odráží se i od klenby nebeské a svědomí mu
dále vyčítá: nejsi více bratrem andělů, kteří tebe jako miláčka Bo
žího měli na rukou nosit, jsi zaprodancem satanovým, jsi v jeho
otroctví. Tam jsi. Adame, kde jsi? odráží se ozvěnou po celé pří
rodě, která se již chystá k odporu proti bývalému svému neome
zenému pánu, aby tomu, jenž chtěl nositi korunu božskou, při
chystala trní a bodláčí na vínek utrpení.
Cítě, že smrt ledovou rukou svou již na něho sahá, zvolal
umírající veliký král makedonský v Persepoli: »Míčem jsi, o moci
královská, který mi do rukou zaletěl a který mi osud tak brzy
„zrukou vyrážih Cítč na smrtelném těle svém, že ledový smrti
.dech již jej ovívá, mohl zvolati i Adam: »O štěstí rajské, které
mi Bůh do rukou vložil, jako míčem jsi mi bylo, který mi hřích
z rukou vyrazillc —
Tisícové let uplynuly od neblahé této chvíle a otázka: Adame,
kde jsi? jest již zodpověděna. Tělo jeho jest v zemi, z níž vzat
'.byl a duše na věčnosti, avšak otázka ta i dnes k jeho potomkům
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se ozývá: Synové Adamovi, kde jste;> A jediný pohled vám od
pověď dá: jsou v údolí slzavém, lkajíce a plačíce jako vyhnanci a
tisícerými ranami trní běd & útrap tělo i duši jejich rozedírá.
A co nejpodivnějšího, hřích, tento lupič jejich štěstí, v tisícerých
postavách dosud mezi nimi kráčí a je sobě podmaňuje, aby je
učinil ještě bídnějšími. Syn můj jest mrtev, zalkal nad marnotrat
ným synem otec jeho, když uslyšel, že v hříchu žije. Syn žil a
přece byl mrtev; byl živ v hříchu a život v hříchu jest životem
mrtvým. Takový mrtvý život vedou do dnes miliony lidstva. Roz

važme si dnes tedy, jaký jest tento m rtv ý živ ot, kt e rý žije

duše hříchem stížená.

Pojednání.
Do berlínské nemocnice Charite přinesli letos muže, který
v lékařském světě velikou způsobil sensaci. Muž ten byl těla sil
ného, tváří kvetoucích a dle lékařského vyšetření byl úplně zdráv,
přece však nemohl ani jediným údem hnouti a ani o sobě nevěděl.
Byl uměle živen a dobře se mu při tom dařilo; srdce pravidelně
tlouklo, krev pravidelně obíhala, útroby pravidelně konaly své
funkce, neseslábl, jen že na pohled zdravý ten muž nejevil žádnou
samostatnou činnost životní. Byl živ, ale život ten přece nebyl

pravým životem, byl to život

mrtvý.

Z daleka široka přichá

zeli lékaři studovat a pozorovat tento neobyčejný úkaz, neboť
skutečně bylo to pro ně vzácností viděti zdravé jinak tělo žíti
mrtvým životem.
Jest však úkaz jeden mnohem smutnější, bohužel ale ne tak
vzácný, že totiž i princip a zdroj tělesného života, duše lidská
totiž, často žije život podobný, život mrtvý. Mrtvý život tělesný
žil onen muž na celém světě dnes snad sám jediný, mrtvý život
duševní však žijí na světě lidstva miliony a nepůsobí to žádnou
pozornost, žádnou sensaci. A v čem záleží tento mrtvý život du
ševní? Duch Páně to pověděl skrze proroka Ezechiela: duše,

která

hřeší, jest mrtvá. Kdo tedy vhříchužije,žije mrtvý

život duševní. již Hospodin Bůh na tento život v ráji poukázal,
když k Adamovi pravil: v kterýkoliv den se stromu vědění jisti
budeš, smrtí umřeš. A také skutečně Adam v tu chvíli, kdy se
prohřešil, duševně zemřel, žil sice dále dle těla, dokud i tělesně
nezemřel, avšak život duše jeho byl život mrtvý. A tak i dnes se
stává. Kdykoliv duše čistá těžkým hříchem se poskvrní, umírá;
hříšník sice žije tělesně dále, žije ale mrtvým životem. Zkoumej
me to.
1. Smrt tělesná jest rozloučení duše od těla. Dle výroku koncilu
viennského jest duše principem tělesného života a proto, když duše od
těla se odloučí, nastává smrt časná, tělo umírá. Avšak i duše má svůj
životní princip, bez něhož živa býti nemůže a principem tím jest Bůh.
Ratolest nemůže živa zůstati, leč ve spojení s kmenem a duše ve
spojení s Bohem. Ratolest od kmenu oddělená uschne a duše od
Boha odloučená umře. Duševní smrt jest tedy odloučení duše od
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Boha. — Mezi duší a tělem jest tajemná neviditelná páska, která
je spojuje a tu přichází smrt a pásku přetíná, člověk umře. Imezi
Bohem a duší jest tajemná neviditelná páska, která je spojuje, totiž
posvěcující milost Boží (láska Boží) a tu přichází těžký hřích. pásku
přetne a duše od Boha oddělená umírá. jest tedy každý těžký
hřích vrahem duše a přece miliony lidstva zahrávají sobě s tímto
vrahem„ který na ně číhá a samovolně vrhají se mu ve smrtící
ránu. O té zaslepenosti, volá sv. Augustin, časné smrti se člověk
bojí, ač se jí vyhnouti nemůže a svévolně klesá ve smrt daleko
horší, v níž duše hyne, pro hřích Boha zbavená, ač, kdo jen chce,
smrti této ujíti může. Alc takoví jsou lidé, že v převrácenosti své
více miluji smrt než život. — Zivot jeví se pohybem: kde přestal
život, nastává ztuhlost smrtelná. Mrtvé tělo ztratilo volný pohyb
a musí zůstati ležeti tam a tak, jak se ulíbi tomu, kdo jím vládne.
I duše od Boha odloučená ztuhne strnulostí smrtelného hříchu.
S
milostí
Boží satanově,
ztratila zlatou
v šanc
libosti
který jísynovskou
nyní vlád nsvobodu a vydána jest
2. Před otevřenou rakví královny Isabelly stál svytřeštěným
zrakem sv. František Borgiáš. Pohližcl vc ztrhaný, začernalý oblicej
její, který byl již v rozkladu a opět a opět si opakoval: To že-li
ta krásná druhdy Isabella, jejíž jediný pohled tisíce rytířů nadchl
a oblažoval;> Byla to ovšem ona, ale jak změněná! Smrt stírá
i s nejslíčnějšího obličeje krásu a podobu. Ona vtiskne v obličej
zvláštní ráz, který děsí a brzy hrůzu působí. Tělo sežloutne, pak
zčerná, pak hnisá a v lebce, která snad druhdy byla sídlem nej
smělejších myšlenek, jež hýbaly světem, vyvoli své sídlo král červů,
který se svými poddanými urychluje dílo rozkladu. Tak se děje
i s duší, která hříchem smrtelným umřela.
Se svými přátely stál sv. František Salesský a díval se na
jeden z obrazů Rafaelových. ]ak krásný to obraz, zvolal jeden
z nich, načež sv. František, který všechno vždy obracel k poučení,
pravil: A přece není ani z daleka tak krásný, jako duše lidská,
je-li v milosti Boží. Tento obraz představuje pouze člověka, čistá
duše ale nese v sobě obraz Boha. — Tak krásná byla d_uše Ada
mova před hříchem, tak krásná jest i duše svatých. Cistá duše
jest jako čistá studánka, v níž obraz Boha se odráží a ]eho milost
přesvatá jest obrazu tomu vznešenou gloriolou. Avšak jak změní
se podoba duše, když smrtelný hřích jí zbavil života! Plinius se
tomu divil, že blesk pozlacený předmět obyčejně neroztřišti, ovšem
ale zlato s něho setře. Tak i hřích, tento blesk. který z černých
chmur pekelných vyšlehá, duši samu sice neroztřišti, nezničí, ale
stírá s ní onu zářící, zlatou gloriolu posvčcující milosti Boží, zaka
luje bahnem čistou druhdy studánkua ničí v ní nadpřirozený obraz
Boží. Kam se poděla její sličnost, její krásná s Bohem podoba?
Hřich, který způsobil její smrt, setřel s ni všechnu krásu a místo
podoby Boží, vtiskl v ni podobu svůdcovu, která děsí V Odyssei
vypravuje Homer o děsné podobě Gorgony, kterou kdo uviděl,
hrůzou zkameněl. Ukaž mí, Pane, duši hříchem stiženou, prosila
sv. Kateřina z ]anova a Pán ji vyslyšel. Viděla duši hříchem stí
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ženou a vyprav,uje že by hrůzou byla z pohledu toho umřela,
kdyby Pán ji nebyl zachoval. Není divu. Jediný hřích učinil z an
děla dábla, z nevýslovné krásy nevýslovnou šeredu, 2 obyvatele
nebes obyvatele hrozných propastí pekelných. A jako Athena, bo
hyně falešné filosofie, ve svém štítu vtíštěn měla obraz Gorgony,
tak i otec lži, která v odporu proti Bohu vrchol své'ňlosofie hledá,
vtiskuje do každé duše svedené obraz, nad obraz Gorgony děsnějši.
Podoba Boží z mrtvé duše mizí, avšak s tim není všechno dílo
zkázy, kterou hřích působí, dovršeno, pak přichází na řadu
Rozklad nebo-li hniloba. Prach jsi a v prach se na
vrátíš. Těmi slovy oznámil Bůh člověku rozklad tělesný za trest
pro prvotni hřích. Však za těžkým hříchem následuje také roz
klad duše. Cástky těla, odpočivajíciho v hrobě, více pohromadě
nedrží. Tělo v hrobě se naduje, praskne, měkké částky jeho shnijí,
kosti setlí a v krátce celé tělo se rozpadává. Nejinak i duši hří—
chem usmrcené se vede. Především naduje ji pýcha; však každý
hřích jest dítětem pýchy, jest to rovnání se pyšné nicoty ku vše
mohoucnosti, k Bohu. Každý hřích jest útokem na Boha, na ně
kterou jeho vlastnost, lež na jeho pravdomluvnost, lakomstvi na
jeho štědrotu, smilstvo na jeho svatost a ku každému tomu útoku
pýcha vede, která pak po hříchu spáchaném, jako červů král
v hnijícím mozku, své sídlo v středu duše vyvoli. — V mohutno
stcch duše, rozumu totiž a vůli nastane rozklad. Ncsrovnávají se
více ani spolu ani v sobě. Poněvadž životní sila., milost posvčcující
totiž, více duši s Bohem nespojuje, rozum v sobě jest rozerván,
brzy k tomu, brzy k onomu se kloní, nikde nenacházeje odpoči
nutí, jest v rozkladu. Vůle, nespravujic se více životadárnou vůlí
Boží, sama v sobě se rozpadává. Tisícové pochybnosti a výčitek,
jako červi hlodajice na rozumu, zmítají i vůli, nyní neustálenou.
Ovšem na hrob někdy i lampu dávají; ale pronikne toto světélko
mrákoty hrobové a nahradí slunce;> I mrtvé duši rozsvěcuji u hrobu
jejiho lampičku falešné, neznabožské osvěty, avšak proniknou
paprsky její pomyslů a záhad a theorií temnou noc, kterou hrob
hříchu nad duší vyklenul? Lampička hrobová nenahradí slunce
a lampička falešné osvěty nenahradí světlo věčné ——
Boha. A jestli
duše dále v hříchu trvá, rozklad postupuje, pevné zásady, které
náboženství v srdce ti bylo jako dítěti položilo, déle sice vzdorují,
jako ty kosti v rakvi, avšak konečně zetli a spráchniví. — Nad hrobem
se často bludičky ukazují a nezkušeného chodce zavádějí. lz duše
v hříchu spráchnivělé, vc zlu zaryté, vystupují bludičky, falešné ná
zory, posměch sv. víře a tisíce nezkušených zavádějí v bezccstí.
»Synu, odejdi dále, z tebe zapáchá hniloba nečistoty,: řekl
svatý Filipp Nerejský jednomu světákovi, kterého viděl ve svém
životě poprvé. Bohem zvláště omilostněný tento světec vycitil
umrlčí zápach, který vycházel z duše, hříchem zemřelé. I v tom
tedy se rovná smrt duše smrti tělesné. Mrtvola hnijící rozšiřuje
zápach, živoucím nesnesitelný, kterého mrtví ovsem necítí. Tak
i duše hříšné, sobě sice nejsou morovými výpary odpornými, za
to ale v milosti Boží žijícím jsou nesnesitelnými. _—
lmdce duchovní.
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Přátelé drazí! Vylíčil jsem vám mrtvý život, kterým žije
člověk v hříchu smrtelném. Tážu se vás: Chce z vás někdo býti
samovrahem, aby vrhl se svévolně smrtelnému hříchu na ránu?
Dítě moje, raději v rakvi tě chci viděti, než ve smrtelném hříchu,
tak říkávala svatému Františku Saleskému matka jeho. Tak mluvte
i vy sobě, kdykoliv satan k hříchu vás pokouší. Sv. Reginu nutili
k hříchu a pravili jí: Viz, mladá jsia krásná jsi, odřekni se Krista,
život si tím zachováš, jinak smrt rukou katovou tě čeká. Ipřelctčl
sličnou její tvář nadpozemský jas, který učinil'ji ještě krásnější,
když dala v odpověď slova: ]akže, abych zachovala krásu pomije
jícího těla, mám ztratiti krásu nesmrtelné duše své? Nebudu tak
bláhovou, abych za peníz falešný dala poklad nepomíjející. Odřekni
se Krista, mluvi pokušitcl i k tobě, jsi mlád, vybouřise, užij světa,
což budeš se v odříkání se jako ve hrob zakopávat? ]akže od
pověz i ty, za falešnou rozkoš těla mám na smrt vydat duši svou?
Nebudu bláhovým, abych zde na světě žil mrtvý život, který končí
smrtí věčnou. Nemylme se zdánlivým veselým smícliem hříšníků.
jest to smích sardonský, který vždy smrtí končívá. Sv. Bonaven
tura se divil tomu, že se vůbec může smáti člověk ve smrtelném
hříchu postavený. A zajisté právem, neboť jak může veseliti se
člověk nad propastí stojící, když ví, že každým okamžikem může
býti v ni svržen? Viz jen, kde jsi, synu Adamův, kde jsi, ve
hříchu-li jsi?

Jsou některé věci, praví Viktor Hugo, které i mrtvým oči
otevírají. Možná. Kéžbby i tato slova má otevřela oči těm, kdo
mezi vámi duševně jsou mrtví, aby poznali, kde jsou.
Nad hrobem Lazarovým stál Kristus Pán azaplakal. Odvalte
kámen! poručil. Odvalili. Z hrobu vycházel umrlčí zápach, Lazar
již hnil. Tu vsak zaznělo slovo Všemohoucího Boha Syna: Lazar,e
vyjdi ven! a ihned vrátila se duše v tělo Lazarovo a Lazar byl
opět živ — [ nad hrobem hříšníkovým stojí Kristus a slzí. Slzí
pro duši, kterou tak draze byl vykoupil a která hříchem umřela.
Bratřc, jenž mrtvý ži\ot žiješ, slyšíš? Kristus slzí nad tebou.
Odvalte kámen, odvalte zlou příležitost, zlou vůli k hříchu, odvalte
zlé tovaryšstvo, Špatné knihy a časopisy, a to ostatní Pán sám již
učiní. On vzkřísí mrtvou duši ve svátosti pokání všemohoucím
slovem: Odpouštějí sc tobě hříchové tvoji, on jí vrátí život i spa
nilost i gloriolu ztracenou Nuže, Lazare, který v hrobu hříchu
práchnivíš, opravdový Lazare, Pán volá, vyjdi ven!
V slzách tonouc, klečela hříšnice Eudoxie u zpovědnice. lllas
Boží byl se jí dotkl, hlas, který volal a opět ji volal: dcero Ada
mova, kde jsi? Slyšela, prohlédla a poznala, kde jest, i nemeškala
a spěchala z hrobu hříchu ven k Pánu života. A sotva slova roz—
hřešující doznčla, uzřcla nad sebou nebe otevřené a zástup andělů
nad ní plesajících, z nichž jeden snesl se k ní a pravil jí: K nám
nyní náležíš, naší jsi sestr.ou Stala se svatou. Kde jsi? volá
i k tobě hlas Boží, nuže, jako Eudoxie, slyšity voláníjeho ajako
otec marnotratného syna přijme tebe a zaplesá s andčly svými:
hle! tento syn můj dříve byl mrtev a nyní jest živ. Amen.
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Reči příležitostné.
Svátek svaté Kateřiny.
(Zároveň neděle poslední po Sv. Duchu)

0 nesmrtelnosti *)
»í'epomine pokolení toto.:
Mat. 24, 34.

Život a smrt! Toť dvě protivy, jež vylučují se tak, jako teplo
a zima. Ale, přátelé drazí, jest také smrt, která otevírá život. A ta
kovou právě smrtí zemřela sv. Kateřina, panna a mučenvnice, jeiíž
památku si dnes připomínáme. Zemřela, ale žije přece. Zije nejen
v památce všech věrných křesťanů, nýbrž žije také život věčný,
patříc na Boha Trojjediného. A nastojte! Za našich časů opovažují
se mnozí hlásati a, psáti, že prý není života věčného, že prý není
duše nesmrtelné. O jaký to klam! A ten klam velebí se od mno
hých jako nějaká osvěta, jako věda neklamná, již prý se podříditi
musí každý. I zdá se mi, že za takových poměrů nebude od místa,
pojednáme-li o té křesťanské pravdě, již nám víra hlásá, že jest
život věčný, že jest duše lidská nesmrtelná.

Pojednání.
Známo vám jest, že v prvních třech stoletích byli křesťané
krutě pronásledováni. jeden z císařů římských, který mnoho
proti křesťanům zuřil, byl také Maximin Ten asi okolo r. 307.
znova začal na křesťany dotírati. Tu blíží se k němu útlá dívka
a slovy neohroženými, vytýká mu jeho zločiny; pak začíná 0 ná—
boženství křesťanském a mluví tak přesvědčivě, tak krásně, že
císař zapomíná na svou krvelačnost. [ pokouší se přemluviti
dívku, aby odpadla od víry Kristovy. Volá tudíž ku pomoci po
hanské filosofy, aby ji přemluvili. Jaká to úloha pro dívku ještě
ani ne 20tiletou, aby hájila svou víru proti pohanským učencům!
Ale neleká se Kateřina a učené námitky filosofů vyvrací tak, že
vidí tito, že jsou se svou učeností vkoncích. Tím však rozzuřil se
císař Maximin nad míru; dal dívku zbičovati a pak na kole lámati.
Ale sotva že se Kateřina začala modlit, prasklo kolo katanovo
a roztrhlo se na dva kusy. Poručil ji tedy císař mečem odpraviti.
Toť krátký nástin života sv. Kateřiny.
Avšak ptám se, moji drazí, kterak ta divka mladinká a něžná
mohla ty děsné muky tak klidně, tak odhodlaně snášeti;> Co ji
sililo? A co ji vůbec pohnulo, že mladý nadějný život najednou
obětovala smrti mučennické;> — Zajisté jenom pevná víra, že po
smrti těla dosáhne duše života lepšího, šťastnějšího.
*) Dle Augustina da Montcfeltro.
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Na světě, milení křesťané, bývá člověk často sklamán. Ale
nejhorší klam je ten, který lidskému duchu zastírá cíl jeho věčný.
A tento klam, tak nebezpečný, lákavě našeptává: »Na světě jsi
jen jednou, proto užívej v míře svrchované. Nač bys se trápil?
Nač se namáhal, když život tolik radostí nabízi tobě? Užívej dokud
čas, po smrti je se vším koneclc
O křesťané, rcete sami, není-li pokušení takové velmi nebez—
pečné? I musí proti němu člověk rázně se ozvati &odbýti je slovy:
Nikoli! Po smrti není ještě se vším konec. Ta duše má, ta je ne
smrtelná, ta neumírá, ale vyjdouc z těla, žije život věčný.
Než ale, odkud víme, že duše lidská je nesmrtelná? Z ná
bošenství ! Kristus Pán tu pravdu hlásal, Písmo sv. na každé stránce
dokazuje tuto pravdu tak, že nemožno před ní oči zavírati.
Dnešní nedělní evangelium mluvilo o posledním soudu. Iptám se:
Koho pak bude Bůh souditi? A odpověď zní: Duše lidské. Nuže,
musejí býti tudíž nesmrtelné. Opakuji slova Syna Božího: »Ne
pomine pokolení toto, až se všecky věci stanoua
Alc nehledě ani k náboženství -— nepraví-li již sám rosnm,
že duše lidská nesmrtelna býti musi?
Hle! nejmilejší, člověk skládá se ze dvou částí. Ty části jsou:
Tělo a duše. Tělo bez duše nemá života, jest mrtvo. Ale duše!
Ach jak vznešená, jak obsáhlá je činnost duše. Duše prozkoumává
minulost až do šedé dávnověkosti a bleskem přelétá z jednoho
konce světa na druhý. Duši lidské nikdo v cestě brániti nemůže,
jde ik nejvzdálenějším národům a krajům. Duch lidský vniká
i do hlubin země, aby přinesl lidstvu odtamtud různé poklady. Ba
i do budoucnosti snaží se vedrati, aby předpovídal zatmění slunce
3 měsíce.

A tato duše, jež minulost, přítomnost í budoucnost zkoumá,
že by se měla při smrti v nic rozplynouti, měla by zmizeti jako
dým, jako mlha?
Však dále! Duše lidská vládne velikou silou, takže nedá si
násilí činiti. Nebot' byt' i jste mne k zemi srazili, byť i jste mi ústa
uzamkli, ruce a nohy spoutali a na prsa revolver přiložili — duše
je pořád volna, může ještě odporovati a říci: »Neučiním, k čemu

mne nutítela

Duše směje se vzteku a zuřivosti zlých katanů a řekne do
očí: »Neučiním toholv. Viděli jsme krásný toho příklad u sv. Ka
teřiny.
A tato duše, již upoutati nedovede nikdo, že by měla s tím
malomocným tělem zároveň zhynouti;>
Ale ještě něco! Máme ještě srdce a to srdce dychtí po
pravém štěstí, po blaženosti. Avšak kde, v kterých končinách jest
ta blaženost? Zde na světě — to vímc ze zkušenosti — marně
bychom ji hledali. Je sice srdce naše maličké, ale vyplniti, na
sytiti nedá se ani celým vesmírem. Pozemské statky sice nadmou
srdce lidské, ale nenasyti ho. A proč Stvořitel tedy dal nám to
srdce? Aby věčně zůstalo neupokojeno, dychtivo? Nikoliv!

Hle! Ovečka najde si potravu na poli, brouček v zemi, lev
najde si kořist na poušti, jenom srdci našemu že by bylo odepřeno,
čeho potřebuje a po čem touží;> Ne, ne, tu by nebyl Bůh jednal
jako dobrotivý Otec, nýbrž jako otčím. Proto sv. Pavel s důrazem
hlásá: »Naše vlast není zde dole, nýbrž tam nahoře v nebia —
totiž po smrti.
Víru v nesmrtelnost duše vyžadují nutně zvláště některé oka
mžiky života našeho samy sebou; tak na př. veliké neštěstí, těžká
nemoc, úmrtí milé osoby — už z mnohého lehkomyslníka učinily
věřícího křesťana.
Rozpomeňte se, moji drazí přátelé, na tu chvíli, kdy stáli jste
u lůžka umírajícího otce, matky, sestry, bratra, nebo dítka! Viděli
jste, jak ho síly opouštějí, viděli jste, jak tvář pokrývá se bledostí
smrtelnou, ruka chladne, tuhne — a již slyšíte to hrůzné, srdce
rvoucí slovo: »Dokonal, zemřelh Táži se, napadlo vám tenkráte,
že se s ním už nikdy neshledáte? Nikoli! Spíše _vrhlijste se na tělo
chladnoucí a zvolali jste: »Tatínku, matičko, sestro, bratře, my se
uvidíme opět.: — »Nepomine pokolení toto, až se stanou všecky věci.a
A což teprve když zastavíme se u hrobu osoby drahé, když
poklekneme, když pomodlíme se, vzdáváme tu úctu a lásku snad
tomu prachu, těm práchnivějícím kostem;> Nikoli! Vnitřní jakýs
hlas praví nám: Ten mrtvý neumřel celý. A ten l.!as působí, že
všichni národové od prvopočátku měli hroby v uctivosti. Zdá se
jako by Bůh byl to slovo »nesmrtelnosta vryl hluboko do srdce
každého člověka. Řekové, Peršané, Zidé, Egypťané, Chaldejci, Ří
mané, všichni věřili v nesmrtelnost duše.
Ano i divoch Hottentot v Africe, když umírá, žádá pro sebe
do hrobu luk a šíp, aby v říši duchů mohl bojovati. A když ne

vzdělaní Austrálci na hrob padlého vojína kladou pokrmy, jakoby
duše jeho potom ještě jich potřebovala, když indiánská matka _na
hrob svého dítka vylévá mléko se slzami míchané, zdaž itoto
nerozumné, nesmyslné jednání neukazuje, že idivoši v nějaký život
posmrtný, čili v nesmrtelnost duše věří? Toto přesvědčení vše—
obecné nemůže býti lží a klamem. Není to hlas jednotlivce, nýbrž
hlas celého člověčenstva a tu právem možno říci: Hlas lidu —
hlas Boží.
Než! v Kristu shromáždění, ohlédněme se taky trochu po
těch lidech, kteří nesmrtelnost duše lidské popírají. Sázím se, že
mezi nimi nenajdete ani jediného starostlivého otce, ani jedinou
věrnou manželku, ani jediného poctivého, počestného člověka. jenom
lidé hříšní, jenom lidé zločinní mají to smutné právo, popírati ne
smrtelnost duše. Připadá mi tak něco zvláštního na mysl. Psi —
jak známo — nemohou snésti hudby, a když počne hudba ně
jaká — byť i nepatrná hráti, začnou štěkati a výti, jen aby hudbu
přehlučili a jí neslyšeli. Podobně hříšník, začne-li mu svědomí hráti,
dorážejí-li naň výčitky pro špatný život jeho, tu chce výčitkovou
onu nepříjemnou hudbu svého svědomí překřičeti voláním: není
žádný život věčný, není duše nesmrtelná, po smrti je se vším
konec! — Avšak nadarmo.
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Zavedu vás nyní, drazí přátelé, ještě k lůžku smrtelnému;
neboť před tváří smrti porozumíme tajemství nesmrtelnosti snadněji
a lépe.
Umírá dívka v nejkrásnějším věku. Bylo to dítě hodné, po
slušné, byla to panna nevinná, ctnostná, byla to pýcha rodičův.
Zebráci, kteří žili z její dobročinnosti, nazývali ji andělem. Zasvě
tila se úplně službě Boží. A dnes dokonává, všichni okolostojící
vzdychají, naříkají, jen dívka umírající je klidna, usmívá se hledíc
na Ukřižovaného a praví: Do rukou tvých, ó Pane, poroučím
duši svou.
Nejmilejší! Jest možno si mysliti, že Bůh na prosbu tohoto
anděla odpoví: »Zničím duši tvou!c? Ten její život, jenž lásce
Boží zasvěcen byl a ve službě Boží umíral, neměl by býti ničím
odměněn? Pak by Bůh ovšem nerovně rozdílel dary své. Však kdo
se opováží něco takového tvrditi!?
V tutéž právě chvíli leží jiná dívka v posledních tazích. Byla
trápením pro celou rodinu, byla pohoršením pro všecky přátely,
žila život špatný jako vyvrhel pohlaví ženského. Již umírá — umírá
s proklínáním, umírá se slovy hříšnými na rtech.
Křesťané milení! Není možno si ani pomysliti, že by Bůh
spravedlivý duši jedné idruhé dívky stejně zničil. Nebo kdyby ty
dvě duše navždy zemřely, jedna bez odplaty věčné, druhá bez
věčného trestu, pak, pak — nevěrec, rouhač, zločinec —_ jedná
moudře, a člověk dobrý, ctnostný a poctivý je hlupákem. Pak
ovšem mohli bychom s Voltairem zvolati: »Bůh jest zlý!c
*

*

Však () Pane Bože můj! To strašlivé slovo vyřkl jsem, nc
abych se Ti rouhal, nýbrž abych ukázal Tvou spravedlnost. Tys
mi dal moc, abych hájil svaté pravdy Tvého náboženství, jen dej
také nyní požehnání slovům mým, aby posluchači tento článek
o nesmrtelnosti duše podrželi, obživovali a zachovávali. Ach ano,
přátelé drazí, žijeme a neumíráme. Smrt odloučí tělo na nějaký
čas od duše — ale nemá moci žádné ani práva žádného na duši.
Ta žije ——žije věčně; ovšem podle skutků svých dochází odměny
anebo trestu. O zdvihněme dnes zraků svých k sv. Kateřině! Ta
žila na světě, ale žila pro Boha. A poněvadž žila pro Boha a Bohu,

umírala také s Bohem. Jí nezastrašila bolest smrti násilné, ale na
lezla ji odhodlanou jíti na věčnost. Nelekejme se imy vc trudných
dobách našich jakýchkoliv protivenství, stůjme pevně při pravdě
Boží hájíce ji, jak se sluší na pravé křesťany a zajisté odměnou
naší bude, že nesmrtelná duše naše radovati se bude v království
nebeském na věky věkův. Amen.
Jindřich Macoun, kaplan v Lounech.
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Katechese 0 almužně.
Podává

LADISLAV FIALA.

Slyšcly jste, milé dítky, že nejpřednější dobré skutky jsou:
modlitba a půst. K nim patří ještě třetí dobrý skutek a ten jest
almužna. Co jest almužna;> Povíme si to hned, proto dejte pozor.
U vrat bohatého pána N. bylo pozdě v noci zazvoněno. Ihned
šel služebník otevřít, aby se přesvědčil, kdo přichází. A tu spatřil
nuzně oblečeného, témčř otrhaného člověka venku státi. Ptá se
ho, proč ruší pokoj pána a co chce. »Prosím vás, řekl příchozí,
nechte mne této noci zde. Přicházím z daleka, celé dni jsem musil
jíti pěšky, tak že jsem velmi unaven. A nemám peněz, abych si
nocleh někde zaplatil.: Ale služebník zle se naň osopil, řka, že
místa k přenocování u nich není a vyháněl ho, aby šel dále.
Za této hádky otevřelo se nahoře okno a pán N., který ještě
nespal, vyhlédl ven. Spor obou jej na sebe upozornil. Slyšel jejich
hlasy, zvěděl příčinu jejich rozbroje a byl dojat nehodou nezná
mého. Rychle sešel dolů, upokojil služebníka a neznámého vzal
s sebou nahoru do pokoje. Zde ho nechal posaditi se, slíbil mu,
že může u něho přes noc zůstati a vyzval ho, aby vypravoval,
odkud jest a jak se stalo, že tak pozdě přichází.
A neznámý vypravoval: :]scm chudý dělník P. a přicházím
sem do města, abych.vyhledal svého otce. Zili jsme tu před
krátkým časem spokojeně, žc však nebylo práce, odešel jsem do
světa, abych nebyl na obtíž otci, který měl zaměstnání a spolu
výživu. Dostal jsem brzy práci, ale najednou mne došla smutná
zpráva. Můj otec se roznemohl a že nemohl pracovati, přišel 0 za
městnání, musil se dlužiti peníze, které nemohl v čas zaplatiti,
ačkoliv sliboval, že se přičiní, aby brzy zaplatil, byl přece žalován
a uvržen do vězení. To jsem se dozvěděl a proto nemeškaje, vy
pravil jsem se na cestu, abych mu pomohl a za něj pracoval, když
nemohl sám svůj dluh zapraviti. Peníze mi cestou došly atak
hladov a žízniv přicházím.<
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Pán N. byl jeho vyprávováním ještě více dojat. Slyše, že jest
hladov a žízniv, dal mu přinésti jídlo i nápoj, aby se občerstvil,
slíbil, že ho nechá \' domě svém, až všecko vyřídí a spolu, že mu
daruje potřebný šat, aby se ho lidé neštítili a se ho nebáli. Na to
oba si odpočinuli. —
Na tomto vypravování přestaneme. Pozorujeme-li, co ten
pán N. dělal, poznáváme, že prokázal dobrodiní tomu chudému
člověku, že udělal několik skutků, které se jistě Pánu Bohu líbily
a tedy to byly skutky dobré. A které že skutky učinil.> Předně
slyšel, že příchozí je hladový či lačný, dal mu tedy přinésti jídlo,

aby se posilnil atak ho nasytil nebo nakrmil. To jest nový dobrý

skutek:

lačné

krmiti.

Dále slyšel, že jest žízniv, dal mu

přinésti nápoj, aby se občerstvil a tak vykonal jiný dobrý skutek:
2. ž i z niv (& n a p áj e ti. Protože neměl příchozí peněz, nechal
ho pání N. u sebe přijal ho do svého domu, dokud by své zá
ležitosti nevyřídil a zase neodccstoval pryč. Ten člověk byl po
cestný, jej přijal pán N. k sobě a vykonal další skutek: 3. p o

cestné

do domu přijímati.

(Napíšíse všeckypod sebe

na tabuli.)
Poslyštc, co se dále stalo. — Druhého dne dal pán N. svému
hosti přinésti pěkné šaty a když se oblékl, vybídl jej, aby šel do
města, svého otce vyhledal a jemu pak všecko pověděl. “P. šel.
Za několik hodin se vrátil. Ale byl nyní smutnější nežli dříve a
pán viděl v jeho očích slze. Ptal se ho, co mu schází. >Našel
jsem svého otcec, povídal P., na podaří se mi snad jej vysvoboditi
z vězení, až dluh zaplatím. Avšak nalezl jsem jej v nemocnici.
Vězení bylo vlhké a to mu uškodilo, tak že onemocněl.: Pán N.
těšil jej, aby doufal v Boha, vyptal se, kde leží, sám šel a na
vštívil jeho nemocného otce a když se dozvěděl, proč byl uvězněn,
zaplatil dluh a vysvobodil jej. Otec a syn se opět shledali. Než
ne na dlouho. Otec byl stár, churavěl i potom & za několik dní
zemřel. Pán N. se ho ujal, zaplatil všecko a dal ho s takovou
úctou pochovati, jak má se to křesťanu státi. Potom dal i potřebné
peníze jeho synu na cestu, který mu poděkoval a vrátil se domů.
Z tohoto dalšího vypravování poznáváme, že ten pán ještě
více učinil. On dal šaty chudému člověku, oděl či ošatil nahého,
ne snad že neměl oděvu, nýbrž že měl šaty roztrhané, nedosta

tečné a tedy učinil nový dobrý skutek: 4. nahé odívati.
Když se dozvěděl, že jeho otec jest nemocen a že leží, šel a na
vštívil ho, aby jej potěšil, nový skutek: 5. n e m o c n ě n a v š t č
Voyati.
Sám se také přičinil, aby ho z vězení vysvobodil, což

se mu také podařilo a tím vykonal skutek: 6. vězně

vysvo

b o z o v ati. A když otec umřel, dal ho tak pochovati, jak křesťan
bývá pochován, tedy uctivě & tím vykonal poslední skutek:

7. mrtvé

uctivě

pochovávati.

(Napíšíse pod sebena

tabuli.)
Vidíte, milé dítky, těchto sedm skutků můžeme prokázati
chudému človeLu, jenž potřebuje naší pomoci. My uznáváme, že
jeho tělo potřebuje pomoci a my hned se smilujeme nad ním
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a svou pomocí mu přispějeme. Kterýkoliv tedy z těchto sedmi
skutků vykonáme, každým smilujeme se, či: máme milosrdenství
s tělem bližního a proto říkáme, to že jsou skutky tělesného milo
srdenství. Které jsou skutky tělesného milosrdenství? Kolik jich
jest? —
Když dáme chuděmu peníz, aby si koupil pokrm, říkáme,
že jest to dar, almužna. Máme tudíž starost ojeho tělo. Ale stejně
almužnou jest kterýkoliv z těchto zde uvedených skutků, protože
jimi prokazujeme milosrdenství tělu bližního. Co jest tedy almužna,
čilizcco míníme »almužnoua;>

Almužnou míníme všecky skutky tělesného

milosrdenství.

(Všeckose opakuje)

Avšak my můžeme míti milosrdenství nejen s tělem, nýbrž
i s duší bližního. Dejte pozor!
Na venkovském hřbitově konal se pohřeb. Kněz se domodlil,
všickni lidé se poznamenali svatým křížem a rozcházeli se. U na
sypaného hrobu zůstal jen hoch a ten usedavě plakal. Kolem
ubíral se právě pán N. Zastaví a ptá se, proč pláče. »Umřela mi
matka, dnes ji pochovali,c povídá hoch, »a nemám nikoho, kdo
by se o mne nyní starala Pán byl dojat a protože sám dítek
neměl, vybídl jej, aby šel s ním, že se o něj bude starati. I-loch
s radostí s ním šel. Měl se dobře. Tu jednoho dne díval se pán
z okna a vidí, že na dvoře hoch bije domácího psa, až bolestí
skučel a že má při tom z toho radost. Rozhněval se, sešel dolů
a řekl k němu: »Proč to děláš? Zvířata trýzniti nemáme, vždyt
nám to Pán Bůh zapovídá. At“ se to podruhé nestane!: Hoch se
styděl, avšak omlouval se: »Odpust'te, pane, že jsem hřešil. Když
byla matka živa, musil jsem jí pomáhati doma při práci a tak
jsem nemohl choditi do školy, abych se všemu naučil. ]á nábo
ženství neumím.<< Pán hned ho učil o přikázáních Božích, hoch
pozorně poslouchal a slíbil že vždy se bude dle ních říditi. A sku
tečně splnil věrně svůj slib; když někdy byl v pochybnostech,
jedná-li dobře či ne, ihned spěchal k pánu a ptal se ho o radu
a pán mu vždy dobře radil. Mimo to jej posýlal do školy a tak
hoch pomalu

rostl a sílil. ——

Cemu se učíme z tohoto vypravování? Ten pán viděl, že hoch
bez příčiny týrá zvíře, že hřeší a proto co učinil? Sel a napomínal
ho. Věděl, že by ho Pán Bůh neměl rád a tak jeho duši ochránil
na příště před hříchem. Udělal tedy také dobrý skutek a ten jest:

1 hřešící

napomínati.

Dozvěděvse, že hoch neumí ná

boženství, hned jej pán učil a vykonal druhý skutek: 2. neumělé
11či ti. lloch i potom pochyboval o mnohém, nevěděl, zdali dobře
bude činiti, když něco udělá a proto ptal se pána a ten ho bud'
povzbudil, aby to konal nebo ho varoval: tedy pán mu dobře
radil, když pochyboval a tím vykonal jiný skutek: 3. p o ch yb u

jícím

dobře

raditi.

(Napíšíse opět na tabuli.)

Ten pán udělal ještě více. Dejte pozor! Když hoch vyrostl,
poslal jej do učení v blízkém městě. lIoch nerad jej opouštěl.
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Plakal stále a byl velmi zarmoucen. Pán těšil jej, řka, že musí
se řemeslu vyučiti, sám že to učiniti nemůže a slíbil, že se přijde
častěji na něho podívat. A tak to také učinil. Za krátký čas ho
navštívil a tu hoch mu vypravoval, že paní mistrová jest zlá, že
ho často kárá, třebas něco nerad učinil, že se s ním vadí a stejně
že i pan mistr si počíná. Pán jej znova těšil, aby trpělivě všecko
snášel, i když mu ukřivdí, jednou že se vyučí a pak mu již nikdo
nebude křivditi; aby jim odpustil, protože křesťan má křesťanu
odpouštěti i když jeden druhému ublíží a aby se za ně modlil,
protože pan mistr jistě s ním dobře smýšlí a chce ho řemeslu ná
ležitě vyučiti. Hoch poslechl, učil se, vyučil se a pán mu pomohl,
že mohl si sám dílnu zaříditi. A tu se stalo, že jeho bývalý pan mistr
umřel. Pán mu nyní připomenul, jak dobře ho vyučil řemeslu a
vybídl jej, aby se modlil také za něj ikdyž umřel. A hoch z vděč
nosti modlil se za oba, kteří mu tolik dobrého prokázali.__
Ten pán vida hocha smutného, zarmouceného, těšil, povzbu

zoval jej — on učinil nový skutek: 4. zarmoucené

těšiti.

On dále napominal jej, aby trpěl, třebas mu křivdy činili, aby je
mlčky a tiše snášel, tedy aby je snášel trpělivě a to jest další

skutek: 5. křivdy trpělivě

snášetí.

On ho naváděl,aby

odpustil i těm, kdo mu ublíží a to jest šestý skutek: 6. ubližu

jícím

odpouštčti.

A povzbudil jej, aby se modlil za pana

mistra, dokud byl živ i když pak umřel. A to jest poslední skutek:

7. za živé a mrtvé se modliti.

(Napíší se na tabuli.)

Když pozorujeme těchto sedm skutků, poznáváme, že každým
z nich můžeme pomoci duši bližního a ji před hříchem ochrániti.
My tedy prokazujeme těmito skutky milosrdenství duši jiného a
protože duše jest duch, jsou to skutky duchovního milosrdenství.
Které skutky jsou skutky duchovního milosrdenství? Kolik jich jest?
Když pomůžeme tělu bližního některým z oněch sedmi skutků
tělesných, prokázali jsme mu almužnu. A podobně almužnu mu
udělíme, přispějeme-li duši bližního některým z těchto sedmi skutků
duchovních. Tedy co jest ještě almužna, nebo: co míníme ještě

almužnou?Almužnou míníme také všecky skutky du
chovního milosrdenství. (Opakujese.)

A nyní dejte pozor! Prve jsme řekli: almužnou míníme
všecky skutky tělesného milosrdenství. Nyní jsme řekli: almužnou
míníme také všecky skutky duchovního milosrdenství. Spojíme obé
a řekneme si, co jest almužna čili: jak v'knize stojí: co míníme
almužnom>

Almužnou míníme všecky skutky tělesného
Lduchovního
uje.) —

milosrdenství.

(Napíšese a všeckose opa
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Katechese biblické.
Píše FRANTIŠEK VOHNOUT, farář v Žlunicich.

49.

Pán Ježíš vyložil desatero přikázání Božích jednotlivě; pak
ale ještě připomenul dvě přikázání jako nejdůležitější, poněvadž
v nich všechna přikázání obsažena jsou; a která jsou ta důležitá
přikázání? Ano, isou to přikázání lásky; proč se tak jmenuji? (Ze
nařizuje se v nich láska jako povinnost naše.) A koho milovat že
nám nařizují? Jak tedy zní 1. přikázání lásky? Jak bychom to
krátce řekli? (Nade všecko.) Víte příklad, že Pán Bůh takovou
lásku žádal? A co řekl Pán Ježíš o tom, kdo by ho nemiloval víc,
než kohokoliv na světě? A jak zní II. přikázání lásky? Kdo je náš
bližní? Jak ho máme milovat? Co jest to bližního jako sebe milo—
vati;> Jakým příkladem to vysvětlil Pán Ježíš?
Uložil nám tedy Pán Ježíš lásku k Bohu a k bližnímu jako
nejdůležitější povinnost, ano doložil, že podle lásky (budeme-li Boha
nadevšecko a bližního jako sebe milovati) poznají nás lidé, že jsme
vyznavači Ježíše Krista. I vy tedy máte se mezi sebou milovat; ne
máte se škarvadit, hádat, si nadávat &ubližovat. Jak pak ale uká
žete, že milujete Pána Boha? Budete-li plnit Jeho přikázání a to
ochotně a rádi. S tím, koho milujeme, rádi také jsme pohromadě,
a je-li vzdálen od nás, na něho vzpomínáme; tak i na Pána Boha
máme stále myslit, k Nčmu rádi do kostela chodit a k Nčmu se
modlit. Proto také Pán Ježíš na oné hořei o modlitbě poučoval.
Již vícekráte mluvil Pán Ježíš o modlitbě; s kým kde? A oznámil
také, jak se máme modlit. Modlitbu často odporoučel nejen slovem
ale i příkladem svým; kde pak již jako chlapec dal nám příklad
k pobožnosti? A nežli počal učit, jak se k tomu připravoval?
A kam nejprvé vedl učenníky, kteří se Ho přidrželi? I napotom
nejen ku slavnostem do chrámu Jerusalémského chodil, ale často
i celé noci strávil o samotě na modlitbách. O tom věděli učenníci
a byli by si přáli, aby uměli tak se modliti, jako On; prosili l—lo,
aby naučil je modlit. A Pán Ježíš nejen učenníkům, ale všem po—
sluchačům Svým na oné hoře předříkával tu krásnou modlitbu,
které i vás naučila již doma maminka vaše akterou i my zde tak
často se modlíme; jak začíná ta modlitba? Od koho tedy že pochází
Otčenáš? A proto ji nazýváme modlitbou Páně. (Opak.)
Pán Ježíš naučil posluchače své Otčenáši, On jim tu modlitbu
také vysvětlil. Vy ji umíte všichni; já vám ji také poněkud \'y
světlím, abyste tomu, co říkáte, rozumčly a tím pozorněji se mod
lily. Především pamatujte si, že Otčenáš skládá se z předmluvy a
sedmi proseb. (Op.) Chcete-li rodiče o něco prosit, nejdříve je
oslovíte, pojmenujete, zavoláte: Tatínku, maminko! A tak, když
my chceme v modlitbě Pána Boha prosit, také ncjprvé jakobychom
Ho k sobě volali, říkáme: »Otče náš, jenž jsi na nebesích,< a to
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je předmluva. Dobře si všimněte, jak že jmenujeme Pána Boha?
(Otcem naším.) Zidé volali k Němu Hospodine; nás ale naučil
Pán ježíš jmenovati Pána Boha tím důvěrným jménem Otec, aby
chom pamatovali, že On nás stvořil, my že jsme jeho dítky a On
že se o nás jako dobrý Otec stará. Tak ještě jednou: prož nazý
váme Boha Otcem naším? Hned k prvním lidem ukázal se jako
dobrý Otec; obzvláště ale my křesťané můžem Boha Otcem svým
nazývati, poněvadž nás na křtu sv. dítky svými učinil. A dále ří
káme: jenž jsi na nebesích? Co pak je Pán Bůh jen v nebesích?
jcst sice všude: v kostele, na poli, jest i zde; ale vidíte Ho zde?
A proč nemůžeme Pána Boha vidět? Zdali pak ale andělé a svatí
v nebi Boha vidí? Ano, vidí Ho tak jako já vás a vy mne—_ tváří
v tvář; — a dostane-li se nám jednou toho štěstí, že přijdem do
nebe, budeme tam Pána Boha vidět také! A tak na to nebe máme
pomýšlet, když říkáme, jenž jsi na nebesích, s tím přáním, aby
chom se tam dostali. — S takovou myslí tedy máme započínat
modlitbu Otčenáš; s myslí k Otci nebeskému obrácenou vždycky
se r'nodlcte; tak pomodlíme se i nyní.
50.

Když Pán ježíš na hoře osmera blahoslavenství o modlitbě
mluvil, připomenul posluchačům, čemu již dříve o modlitbě učil; i my
si to tedy v krátkosti zopakujem. Na koho že máme myslit při
modlitbě? A proto říkáme, co že je modlitba? jak se máme tedy
modlit? (Nábožně.) A proč se modlíme? (Boha chválit, prosit, dě
kovat) A všechno to, zač se modliti máme, obsahuje se v modlitbě,
které nás naučil Pán ježíš; která je to modlitba? jak nazýváme
proto modlitbu Otčenáš? Z, čeho se skládá modlitba Páně? jak
zní předmluva: jak nazýváme Boha a proč? A když je tedy Pán
Bůh Otec náš, můžeme doufat, že nás vyslyší? Máme se tedy mod
liti důvěrně. (Op.) A proč říkáme, »jenž jsi na nebesích?c
Nyní ale projdeme si těch sedm proseb, jež Pánu Bohu
v Otčenáši přednášíme. jak zní 1. prosba? Posvěcuje jméno Boží,
kdo Boha oslavuje, chválí a velebí; ale to mohou činiti jen ti,
kteří pravého Boha znají; pohané a modláři neoslavovali Pána
Boha, ale nepravé. domnělé bohy a modly. Zádámc tedy v 1. prosbě,
aby všichni lidé Pána Boha poznali a oslavovali. (Op.) Proto také
Pán ježíš všude o Pánu Bohu učil a apoštolům kázati velel. (Missie.)
—- jak zní 2. prosba? Království Boží rozeznáváme dvojí: jedno,
které založil Pán ježíš na zemi a to je Církev katolická; druhé
království je v nebi, kde andělé a vyvolení Boží se radují. Za to
dvojí království se modlíme v 2. prosbě totiž: 1. aby se Církev
katolická po celém světě rozšířila avšichni lidé aby se stali pravo
věřícími křesťany; 2. abychom se do království nebeského mezi
svaté dostali. (Op.) — jak zní 3. prosba? A k tomu si přidejme
jen slovíčko: »plněnaa. Kdo pak plní v nebi vůli čili přikázání
Boží? (Andělé a svatí); a jak je plní? (Ochotně a rádi.) jako oni
to činí v nebi, máme i my vůli Boží plniti zde na zemi; žádáme
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tedy v 3. prosbě: abychom přikázání Boží tak ochotně a rádi
plnili, jako andělé a svatí v nebi. (Op.) — Jak zní 4. prosba?
Učí nás Pán Ježíš prositi o chléb, proto že jest to nejobyčejnější
pokrm pro všecky lidi; ale abychom mohli býti živi, potřebujeme
ještě jiných věci; co pak? (Zdraví, šatstvo atd.) Toho je nám po
třeba pro tělo ;- máme ale také duši, a ta potřebuje k svému du—
chovnímu životu také pokrm a to je milost Boží; o tu tedy také
máme prositi. Pamatujte si tedy, že ve 4. prosbě žádáme, aby nám
Pán Bůh dáti ráčil, čeho pro své 'tělo i pro svou duši potřebu
jeme. (Op.) ——Jak zní 5. prosba? Žádáme za odpuštění vin; co
jsou viny? Jsou to hříšné myšlenky; řeči a skutky, jimiž jsme se
provinili, čili zkrátka jsou to hříchy a my prosíme, aby nám je
Pán Bůh odpustil. Ale všimněte si, jak nás učí Pán Ježíš za to
prositi?
Aby nám Pán Bůh odpustil tak, jako my odpouštímc
našim vinníkům, čili těm, kteří se proti nám provinili neb prohře
šili. Chceme-li tedy, aby nám Pán Bůh odpustil, musíme i my od
pouštět; což ale kdybychom neodpustili, nébrž zlobili a mstili se
na našich bližních a pak se modlili: »Odpust. . .< Tu bychom
téměř vyzývali Pána Boha, aby snámi také tak naložil, totiž, aby
nám neodpustil. Pán Ježíš to vysvětlil příkladem o nemilosrdném
spoluslužebníku. (Vypravuje se krátce.) Hříchy naše jsou jako dluhy,
— opomenutí neb přestoupení povinností — začež s Pánem Bohem
vyrovnati se máme. Tisíckrát větší jest provinění naše proti Bohu,
než provinění bližních proti nám. Jakož tedy prominutí těch velikých
dluhů žádáme od Boha, tak shovívavi, smířlivi máme býti k bliž—
ním, umiňujíce sobě: nebudu se hněvati, odpustím všem, abych
pak se mohl důvěrně modliti: »Odpust . . .c Zádáme tedy v 5.
prosbě, aby nám Pán Bůh hříchy naše odpustiti ráčil, jakož my
ze srdce odpouštímc těm, kteří nám ublížili. — Jak zní_6. prosbu?
Kdo pokoušel Pána Ježíše? A co pak pokoušívá nás? (Dábcl zlým
vnuknutím—tělo zlou žádostivostí neb lenivostí — a zlí lidé, když
nás k zlému svádějí) Kdoby k pokušení zlému svolil, hřešil by ——
jako Eva, Kain a potomci jeho — Sodomští — modláři pod horou
Sinai atd.) Dopouští někdy Pán Bůh pokušení, aby nás zkusil;
ale ponechává nám ochrance — anděla strážného; toho máme
poslouchat a Boha za posilu prosit jako Josef Egyptský. Zádáme
tedy v 6. prosbě, aby nás Pán Bůh před zlým pokušením chránil
a nás sílil, abychom neklesli. (Op.) — Jak zní 7. prosba? Co jest
zlé? Mnohé věci nazýváme zlými, ku př. nemoc; tu stěžuje ne
mocný: ach, to je mi zle! Ale nemoc přejde a je zas dobře. Má—li
žebrák hlad, naříká: To je zle! Však dostane-li almužnu a nasytí
se, přestane ten zlý hlad. Však hůře je, má-li člověk nemocnou
duši; kdy pak? Tu žádný lékař vyhojit nedovede; kdo jedině může
uzdravit duši od hříchů? Kdyby ale člověk v hříších zemřel, kam
by se dostal;> Pán Bůh vyhrožoval tím již prvním lidem, a víte jak
se toho lekli va prosili. Jest hřích a trest za něj, totiž peklo, to
největší zlé. Zádámc tedy 7. prosbě, aby nás Bůh všeho zlého,
zvláště ale hříchu a pekla chrániti ráčil. (Op.)

—46—
Modlitbu Páně končíme slovem »Amena, jakobychom řekli:
:staň se, uděl nám, učiň, ó Pane Bože, zač jsme prosili. Tak na
konec modlitby své jakobychom všechny prosby své ještě jednou
zopakovat a Bohu ncjdobrotivějšímu je přednésti chtěli. A důležité
„zajisté a velepotřcbné jsou to věci, za něž nás Kristus Ježíš v Otče
náši prositi učil, z čehož poznáváte, jak vznešená významná to
modlitba a jak prospěšnou nám se státi může. Modlívejte se tedy
tuto modlitbu vždy s vroucností a zbožnosti a tak učiníme i nyní.
(Pokr.)

Sliby & chyby školy bezkonfessní.
Píše

FR. POHUNEK.

Škola obecná jest pomocnicí rodiny, Církve a státu při vy
Ichovávání a cvičení mládeže. Tito tři činitelé musejí si ve škole
přátelsky podávat ruce a školu podporovat, aby mohla řádně do—
státi svému vznešenému úkolu, jenž záleží vtom, by vycvičila
a vychovala svěřené jí děti tak, by později v rodině, v Církvi
.a státě mohly a chtěly řádně konati svoje povinnosti. — Vážný
tento úkol nemůže však škola řešit způsobem pouze mechanickým,
jak se toho domáhá tak nazvaná škola kommunalní simultanní,
interkonfessionální či krátce bezkonfessní, nýbrž správně jenom
tím,že v srdcích mládeže buduje dobrý, pevný základ jasných
a pevných náboženských a společenských zásad a názorů a že při
tom zároveň mládež vyzbrojuje takovými vědomostmi, jakýchžjest
jí vůbec a nezbytně třeba v životě praktickém. Na přátelském
spolupůsobení rodiny, Církve a státu ve škole, jakož i na tom, by
vzdělání mládeže bylo proniknuto pevnými názory a zásadami
křesťanského náboženství, na tom, pravíme, závisí prospěch a blaho
státu, Církve i národa.
Tak asi napsal pruský denník »Reichsbotec v době, kdy
tamnějši liberální učitelstvo začalo až příliš horlivě agitovat pro
školu bezkonfessní, dávaje takto na srozuměnou, že škola není
k tomu, aby sloužila té neb oné politické straně, nýbrž že má
plnit velmi vážný úkol vzhledem k rodinám, k Církvi a státu
a úkolu tomu že může dostát jedině tenkrát, když bude státi na
samém základě náboženském a když bude veskrz proniknuta du
chem náboženským čili jedním slovem: když bude školou kon
fessionální.
A takovou byla škola obecná skutečně všude, pokud vůbec
byla pokládána za to, čím podle svého původu a vzniku a dle
své podstaty jest a býti má, totiž za výpomocný ústav rodiny.
Když však později škola byla prohlášena za věc politickou
a tim vytlačena ze svého postavení přirozeného, v němž s politikou
neměla co činit, a když se jí celé zmocnil moderní bezkonfessní
stát, pozbyla se svým původním postavením i svého rázu konfes
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sijního, a stala se školou bezkonfessní (simultanní, paritétní). Ze jí
tato změna není ku prospěchu, možno poznati již jenom z toho,
že se od těch dob skoro neustále vede o ni spor mezi stranami
politickými, který nedopouští, aby nabyla žádoucího klidu; nebo
spor o školu zasahuje nejednou až do samé školy, strhuje učitele
do zápasů politických stran a jest i příčinou, že se se školou pro
vozují různé experimenty, ač, jak vůbec známo, a jak pověděl
i ministr Gautsch, v žádném jiném oboru veřejné správy provozo
vání experimentů tak není škodlivo i nebezpečno jako na poli
školském.
To ovšem musili věděti také původci a hlavní fedrovatelé
školy bezkonfessní, tak jako jich nemohlo býti tajno, že bezkon—
fessnost poškodí školu zvláště. v ohledu vychovatelském; ale to
všechno musilo ustoupíti cílům a záměrům docela jiným, cílům,
kteréž zasvěcenci dávno už znají, a kteréž nejednou i jasně vyslo
vili, kteréž však měly, ačkoli je lidé prozíravější záhy postřchli,
před dobromyslnýn šírším publikem, pokud to jen šlo, býti zastřený
hadříky pěkně obarvenými, by nebylo vidět, jak jsou nepěkny.
Proto hlásalo se plnými ústy a hlásá až dosud ve všech listech
liberálních, že prý škola bezkonfessní může se dodělat větších
úspěchů nežli škola náboženská, protože prý může, nedělíc žáků
podle vyznání, i v menších místech soustředit větší počet žáků, a
je rozdělit do více tříd, čímž prý se školní vyučování stává snad
nějším a úspěšnějším a to zvláště tam, kde je škola pěti-, šesti
a scdmitřídní a kde jsou pak v jednotlivých třídách všichni skoro
žáci stejného věku, s nimiž prý jest možno stejnoměrně pracovat.
Mimo to prý jest škola bezkonfešsní pěstítelkou pravé zbožnosti
prosté všelikého pobožnůstkářství, snášenlivosti a náboženského
pokoje. jak prý je to hezké, píše na př. německý krajský inspektor
Fróhlich ve zvláštním spise o škole bczkonfessní, za nějž se mu
dostalo čestné ceny, když prý přicházejí do jedné školy žáci ka
toličtí, evangeličtí a často i židovští, když zasedají v jedné lavici
jako členové jedné veliké Boží rodiny, jako dítky jednoho nebe
ského Otce, stvořené k témuž obrazu Božímu a obdařené toutéž
lidskou důstojnosti a když se tu spojují vjednu mravní společnost,
kteráž koná společnou školní práci. jest ovládána týmiž zákony
a spojena vzájemnou úctou a láskou; nebo tímto způsobem srů
stají prý jejich srdce, při společných hrách vyvíjí prý se páska
přátelství, kteráž něžně objímá celou jejich mysl, páska to přátel
ství školního, přátelství mladistvého, kteréž prý, jak známo, tak
snadno nepomíjí a nejednou jest u'tkáno tak pevné, že ho neroz
trhne ani ruka kněžská. V dalším postupu vznikají prý z toho
školního přátelství smíšená manželstva, čímž prý padá přehrada,
kteráž dosud dělila konfessionálně smíšenou obec. Rodiče iučitelé
různých vyznání podávají prý si ve společné škole, s jejíž střechy
vlaje prapor náboženské snášenlivosti, přátelsky ruce, podobně
i v školských komissích a při školních slavnostech, křesťanská vy
znání prý se zbližují a válka náboženská a boj kulturní stávají prý
se věcmi nemožnými.
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Tak v Němcích slavený inspektor Fróhlich, za nímž jich
pěje píseň podobnou v knihách i v časopisech nepřehledná řada.
Ba o škole bezkonfessní se často i hlásá, že prý je to jediná »škola
budoucnosti a.
Ze to nejsou cíle ani ohledy paedagogické, pro které se za
vádí, a tam, kde dosud zavedena není, úsilovně fedruje škola bez
konfessní, vysvítá ize slov Fróhlichových jasně. Divná to věru
věc, že, ač se v horlcní za školu bezkonfessní jedná o školu a ná
sledovně i o výchovu, přec se při tom zřídka kdy učiní zmínka
o — paedagogíce, ačkoli by právě paedagogika ve příčině této
nejdříve měla tázána být o radu. Ze se tak v otázce školské ne
děje, musí míti jistě vážnou příčinu a tou bude asi to, že je to
právě paedagogika, kteráž, pokud zůstává věrna svému úkolu,
školu bezkonfessní rozhodně odsuzuje a to z té příčiny, že má
škola bezkoní'essní právě v ohledu paedagogickém veliké vady
a se v praxi vůbec důsledně provésti nedá, ze kteréžto příčiny
nazval ji proslulý německý paedagog F. W. Dórpfeld, jenž se po
celých dlouhých třicet let zabýval otázkou o nejlepším upravení
školy obecné a jenž v této příčině zanechal spisy ceny trvalé, pae
dagogickou nestvůrou, kteráž se nemůže líbiti ani rozhodným ka
tolíkům, ani židům, ani protestantům, protože nikomu z nich ne
může „vyhovět.
Skola jest ústav, ve kterém se mládež společně vyučuje a
vychovává. Cím mladší jsou “ve které škole žáci, tím více péče
musí se tam věnovat vychováváni. Proto náleží ve škole obecné
výchově místo nejpřednější a veškeré školní vyučování má tu slou
žiti hlavně k účelům vychovávacím. — Vychovávání společně před
pokládá však a žádá jednotu ve vychovatelských zásadách, a jelikož
i veškeré školní učivo v obecných školách má býti prostředkem
vychovávacim, musí důsledně i v tomto učivu být harmonie a
všecky předměty vyučovací musejí tvořit rozmanitou sic, ale jed
notnou látku učebnou, tak že, co pravdou jest v předmětu jednom,
musi také za pravdu býti uznáváno ve předmětech ostatních. To
jest požadavek paedagogiky nejen křesťanské, nýbrž iradikálni,
nebo i tato žádá školu jednotnou, jenom že se této jednotnosti
chce dodělati bud' úplným vyloučením veškerého náboženství z vy
učování školního a ze školní výchovy, aneb aspoň tím, že chce,
by se náboženství stalo závislým na předmětech jiných, zvlášť na
:vědáchc přírodních.
Chtít vychovávat bez náboženství, jest ovšem velká zpozdilost,
proto že bez náboženství není vůbec řádná výchova možná; takové
pak náboženství, které závisí na »vědeckýchc domněnkách a hy
pothesich a dle nich se mění, není vůbec žádným náboženstvím
hodným toho jména a nemá rovněž pražádné moci vychovatelské.
Tak-li tomu jest, nezbývá jiného, nežli že musí paedagogika,
nechce-li zapřít samu sebe, žádati školu konfessionální, školu totiž
s dětmi stejného vyznání náboženského s učiteli téhož vyznání,
proto že jen tato škola jest veskrze jednotnou. O škole pak bez
konfessní, kteráž náboženství positivnímu čili jak se psává v listech
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učitelských, dogmatickému vůbec nepřeje, bez něho však také —
alespoň až dosud — úplně být nechce a proto je obmezuje pouze
na určité vyučovací hodiny, vychovávajíc ve předmětech ostatních
v duchu náboženství bezkonfessního čili v duchu pouhé abstrakce
beze všeho obsahu, o škole, pravíme, která pokulhává na obě
strany, jsouc malou částkou školou náboženskou, větší pak částkou
beznáboženskou (nebo náboženství bezkonfessní není vůbec žádným
náboženstvím) '), o škole této musí formálná paedagogika, která
žádá školu jednotnou, pronésti soud podobný, jaký jest napsán
v 3. kapitole Zjevení sv. jana o tom, kdo není ani horký ani
studený, nýbrž jen vlažný. Proto napsal právem proslulý německý
paedagog Dórpfeld, dle vyznání protestant, ve svém spise pamět
ním, jemuž dal název: »Das Fundamentstůck einer gerechten, ge
sunden, freien und friedlichen Schulverfassungc, že škola v ohledu
náboženském smíšená není jednotna, nýbrž rozpoltěná a proto že
může slouti školou vzornou jedině škola konfessionální jakožto
škola veskrz jednotná; to prý jest se stanoviska paedagogiky vy
řízeno dříve, než církev promluvila ve příčině této jediného slova. “)
Proto prý musí již sama formální pacdagogika žádati školu kon
fessíonální. — V témže smyslu psali paedagogové ]ulius Honke,3)
Josef Trůper, ") Schwarz a Curtmann 5) a mnozí jiní novější pae
dagogové protestantští, o katolících ani nemluvě.
(Pokr.)

Promluvy k mládeži v čase adventním.
0 čtyřech posledních věcech člověka.

Neděle [. adventní.
0 smrti.
Milé děti! Dnešní nedělí nastává posvátná doba adventní.
Vy víte, že doba tato znázorňuje dlouhý a hrozný čas 4000 let,
ve kterém lidstvo v mrákotách hříchu úpíc, na Vykupitele čekalo.
Ten hřích Adamův, jenž jako černý mrak-ležel na svědomí lidstva
ztraceného, to úpěnlivě volání sv. proroků a mužů St. Zákona po
vysvoboditeli, ty následky hříchu, jimiž stižena byla i příroda, to
všechno naplňovalo srdce oněch šlechetných lidí, kteří stav tento
.) Mluvíme tu po stránce theoretické, nikoli však o tom, jak se škola
tato na různých místech jeví v praxi.
"'

órp ed

1. c. str. 87.

J) V vPraxis der Erziehungsschulec r. 1891. sv. V.

') »Die Familienrechte an der ófíentlichen Erziehungc v časopise
»Deutschc Bláttcr fůr crzichenden Unterricht.: Pojednání toto bylo vydáno
i ve zvláštní brožuře.
S,“Lchrbuch der Erziehung von Schwarz und Curtmannn. 8. vyd., díl 2.
Rádce duchovní.
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již snésti nemohli. Jistotou, že Vykupitel žádaný brzo přijíti musí,
to všechno i nás přivésti má na myšlénky vážné, svaté, na my
šlénky o našem budoucím stavu, o smrti a soudu našem, zkrátka
na myšlenky o čtyřech posledních věcech člověka. Které jsou to?
Smrt, soud, peklo, nebe.
Dnes s pomocí Boží o smrti.

Pojednání.
Nebe a země pominou, praví Ježíš Kristus v dnešním sv.
evangeliu. Znamení pak, jež záhubě nebes i země předcházeti bu
dou, naznačil zřetelně, uváděje změny přírodní, které se stanou
na nebi i na zemi. Dřive však nepomine prý pokolení lidské, až
se tyto všecky věci stanou.
Tedy nejprv příroda, pak člověk pomine — všecko pomine.
všecko zemře. Také já.> Také. Jsem malým dílečkem toho, co na
zýváme stvořením Božím. Smrt nemohu si ani zapříti, ani ji pře—

hlédnouti. ]ako svět pomine, nevím kdy a nevím jak, i já po
minu, nevím kdy a nevím jak. Teď mlád jsem; deset, jedenáct,
čtrnáct, nebo více čítám let. Co vidím za sebou;> Vidím den na—

rození svého, vzpomínám na den sv. křtu svého, vzpomínám na
chvíli, kdy poprve veden jsem byl do školy, do kostela, kdy po
pr've šel jsem k sv. zpovědi, ke sv. přijímání. Proč jsem to všecko
činil? Proč jsem byl napomínán, veden k tomu, abych to činil?
Rodiče i učitelové říkají mně: Nejsi pro tento svět stvořen, kvyš
šimu se připravuješ cíli . ,. Co vidím před sebou? — Nic ——nic,
než pominutí všeho, smrt.
A tak at činím cokoli, af. bažim po čemkoli, ať meškám kde
koli, všady na mne dívá se smrt, všady slyším ono vážné: Prach
jsi a vprach se obrátíš, uloženo jest lidem jednou umřiti. Zid. 9, 27.
Co tedy učiním? jen na světě, dokud živ jsem, mohu pracovati,
mohu bud' dobré, neb zlé činiti. Pro co se rozhodnu? Vím, co jest
dobré;> Vím, co zlé? Ano. Co se se zákonem Božím srovnává,
dobré jest, co mu odporuje, zlé jest.
»Odvrzme bratři skutky temnosti — volá k nám hlas svaté
epištoly v tomto bludišti nejistoty — oblecme se v odění světla!
]ako ve dne poctivě choďme, ne v hodování a v opilství, nc
v smilstvích a nestydatostech, ne v sváru a závisti: ale oblecte se
v ]ežíše Kristal: &jindevlistě svém sv. Petr takto pobízí: »Všemu

se přiblíží konec, proto buďte opatrni a bděte na modlitbáclm
1. Petr. 4, 7.

]e-li smrt oddělením duše od těla, již nyní chci duši, totiž
skutky duše od skutků těla odděliti, již nyní chci býti živ tak,
aby na mně zjevni byli skutkové ducha, které jsou: láska, radost,
pokoj, trpělivost, dobrotivost, mírnost, zdrželivost, čistota. Tyto
skutky zajisté provázeti budou duši mou až za hrob, nebot: Blaho
slavení, kteří v Pánu umírají; skutkové jejich následují je! ]iž nyni
vynasnažím se, aby mně žíti Kristus byl a smrt ziskem! Fil. 1,
21. 23. již nyní chci se s myšlenkou na smrt spřáteliti, čeho bych

v hodinu smrti litoval, toho neučiním ani za cenu celého světa!
Mám jen jedinou duši, jedinou nesmrtelnou duši, umru jen jednou,
smrt jest výsledkem zkoušky žití mého, co si zasloužím, to ob
držím, jest nocí, kde již ničeho potom nebudu moci činiti ani
k zásluze, ani ke trestu — lůžko mé budiž mi od této chvíle
obrazem hrobu, spánek obrazem smrti, než ráno věčnosti nadejde.
Svatý Antonín, poustevník, pamatoval každodenně na ne
jistotu smrti a říkával si: »Tak buď, Antoníne, živ, jako bys dnes
zemřeli: Podobně i vás, milení žáci, napomínám: »Buďte vždy tak
živi, jako byste jistotně věděli, že ten neb onen den vašeho žití,
dnem vaší smrti jest!
e konci pomodlete se se mnou, dítky, za dar šťastné

smrti takto:
Vzpomínaje na svou smrt, prosím Tě, milosrdný Bože, o udě
lení poslední milosti v životě mém, o milost šťastné smrti. Dej, at“
skonám tak, jako svatí Tvoji umírali, abych bez hříchu údolí toto
opustil a ve vlasti věčné věčný měl pokoj! Dej, abych jako svatý
josef umřel v náručí ježíše a Marie, vzývaje jejich sv. jména! Dej,
abych umřel, jako Tvůj milovaný Syn na kříži umíral, do rukou

Tvých poroučeje ducha svého.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás v hodinu smrti naší.
Amen.

Fr. Chramosta.

Neděle II. adventní.
0 soudu.
Dnes, milení žáci, druhou vážnou pravdou obírati se budeme,
druhou z posledních věcí člověka, totiž soudem jeho.
I pravím: Tak, jako jisto jest, že zemřemc, tak jisto jest, že
po smrti souzeni budeme. Za zlé dobrovolně páchané, trest, za
dobré odměnu obdržíme. A výsledek pravdy této nelze změniti.
Mluvím ovšem o soudu soukromém, totiž o tom, který se koná
v okamžiku naší smrti. Ano! Smrt a soud, příčina a následek,
pokračování a konec, práce a odměna — tot smrt a soud! A ve
liká jest, děti mě, v těchto slovech záhada, a záhada tak divná,
jak často zlehčovaná! Každodenně, ba každého okamžiku jsme
svědky těch dvou pravd,vkteré sc doplňují. Příčina má následek,
práce obdrží odměnu. Zivot jest práce, smrt přechodem k od—
měně, soud odměna sama.
Ač malé ještě jste, dítky milé, přece aspoň nějaký rozhled
po světě máte! Dějiny jak biblické, tak světské učí nás, že lidstvo
tu v pravo — k pravdě zabočí, ——tu zase vlevo — ke lži zajde
a vždy že za pravdu a její rozšiřování odměna, za lež a její službu

trest jde v patách. Zlou Sodomu a Gomorrhu stihl strašný trest
ohněm a sírou, pyšné lidstvo při stavbě věže babylonské potkalo
hrozné zmatení jazyků, zatvrzelé židy stihla Boží kletba. V tom
4*
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ve všem člověk myslící vidí a viděti má poučení a pravidlo, že
hřích nikdy bez soudu neostává.
V novém věku strašlivá revoluce francouzská, o níž dočítáte
se v dějinách, byl hrozný hřích proti pokoře a bitva u Sedanu,
kde pyšní Francouzi pokoření byli — byl Boží soud. Hrozná po
prava šlechetného krále Ludvíka XVI. byla královraždou — hříchem
k Bohu o pomstu volajícím a poprava Robespierra, člověka zvíře
cího a královraha, byla — Božím soudem. Ve století XVI. do po
kojné a jedním náboženstvím spojené Evropy přišel muž _ Luther —
jenž víru ze srdcí lidem vyrval a Boží soud za to jest: úplná skoro
nevěra v protestantských zemích, poměry zoufalé v církvi i státě.
To jsou některé příklady všeobecné, kterak po skutku následuje
soud.

——

Čemu z toho všeho, milí žáci, můžete se učiti?
Z událostí velikých a jich výsledků můžeme souditi o menších:
ze soudu světa souditi na soud jednotlivce. V tom tedy jest ten
rozumový původ pro soud smrti. ]ako Bůh soudí národy a osudy
lidí řídí a každý, kdo dobrou vůli má, trestající nebo odměňujicí
ruku Boží v tom viděti může, tak souditi bude i jednotlivce. Vždyť
vidíme, že na světě dobří často špatně, zlí dobře se mají. Svědomí
nám praví, že tuto nespravedlivost někdo někde vyrovnati musí.
Ten však kdo tento soud, ten cit pro právo nám vrodil, kdo jej
ustavičně jistým zákonem nezměnitelným chrání, musí člověka pře
žíti, by i tehdá jej odměnil nebo potrestal, kdyby člověk na světě
odměněn nebo trestán nebyl — ten pak spravedlivý věčný duch
jest — Bůh. A proto, děti, jakož jest Bůh, tak bude i soud, bude
jistě soud. Co takto rozum nám praví, i neomylná potvrzuje víra.
Uloženo jest lidem jednou umříti a potom bude soud. 7.id 9, 27.
Bůh odplatí každému v den úmrtí podle života jeho Eccli 11, 28.
Ježíš Kristus pak Sám tento soud ponechal Sobě, jakož praví svatý
Jan: Neboť Otec nesoudí nikoho, ale veškeren soud odevzdal Synu
Jan 5, 22.

_

Místem soudu podle mínění svatých mužů jest místo úmrtí
našeho. V tom okamžiku, když duše z těla odchází, mocí Boží
poznává, zda odsouzena k věčnému životu, či k věčné smrti. A proto
duše bezbožných ihned na místo trestu, jemuž peklo říkáme, se
ubírá, duše nedokonale očistěna do očistce vstupuje, duše pak
dokonale čistá do nebe sc přijímá.
A nyní, děti milé, jaké důsledky z těchto pravd domů si
odnesete? Bude soud a bude jistě. To lůžko, v němž leháte, ta
lavice, vníž sedíte, to místo, kde stojíce bavíte se, to vše může býti
místem vašeho soudu. Ba, opravdu, když člověk poněkud zahloubá
se do pravdy té, tu úzko jest mu u srdce a slovy písně úzkostlivě
zvolá: Pane, až přijdeš souditi, nerač mne odsouditi! Vy ovšem,
děti milé, nemáte srdce tak přístupného těmto vážným pravdám,
ale nyní aspoň, v čas přípravy na příští Kristovo první, vzpomeňte
si také na příchod jeho druhý. -Sv. Augustin praví: Nic mne tak
mocně neodstrašovalo od návratu ke starým nepravostem, jako
bázeň před smrtí a nastávajícím soudem. Zbožný opat Eliáš, jenž

sedmdesát let na poušti v kajicnosti žil, řikával: Tří věcí se bojím:
smrti, soudu a výroku nastávajícího Soudce. A sv. Terezii, kdykoli
slyšela hlas hodin, zdálo se, jakoby slyšela hlas hrozný řkoucí:

Vstaňte mrtví,'pojďte k soudu! Ano bude smrt a bude soud!
Než, kdos řekne: Co mi po tom? Nevím-liž, co činit mám?
Kterou cestou dát se mám, k cíli svému jak mám jít;>
(Zlověče, v knize žití tvého hleď, co psáno: že jednou souzen
musíš být!
,
O vzkříšení, () shledání!
My budem před soudem stát.
Zmizí v dálce klamná zdání
až pravdy zazáří plání.
O vzkříšení, ó shledání,
my budem před soudem stát! Amen.
Frant Chramosta.

Neděle III. adventní
0 p 0 k l e.
Četl jsem kdysi, kterak obžalován byl člověk z úkladné vraždy,
již však se nedopustil, — byl nevinen. Vinník unikl soudu. Již
již rozsudek měl býti vynesen a nevinný utracen, když tu do síně
soudní vstoupil pravý vrah a řekl: milost nevinnému, mně smrt!
A nevinnému dána milost, vinníku smrt!
Ano, děti milé, po soudu vždy jcst rozsudek. rozsudek pro
žalovaného buď příznivý, nebo nepříznivý, vinen — nevinen, pouta
— svoboda, světlo — tma, Bůh — ďábel, nebe — peklo, jiného
vyhnutí není, jiné pomoci není.
Dnes v kající tuto dobu 0 rozsudku hrozném, bolestném —
o zátratě do pekla, chvíli rozjímati budeme.

Pojednání.
Co jest peklo;> Místo věčného zavržení. jest peklo? jako Bůh
jest, děti, a jako Bůh jest pravdomluvný i spravedlivý, jako jest
soud Boží, tak jest i rozsudek, tak jest peklo. Ovšem, k zlému
náchylná a málokdy po napraveni toužící duše vymlouvá všelijak
tuto hroznou pravdu, omlouvá skutečnost, zpříjemňuje její nutnost,
než málo platno, výsledek vždy stejný. Vždycky ji nazpět k omlu—
vám veškerým vrací se slova hrozné pravdy: Odejdětc zlořečení
do ohně věčného! Pekelný oheň připraven jest i ďáblu i andělům
jeho. Synové království (světa) vyvrženi budou do temností, kde
bude pláč a skřípění zubů. Podíl jejich bude v jezeře hořícím ohněm
a sírou, což jest smrt druhá.
Ano, děti, peklo jest, jsou tresty věčné, tresty hrozné a ne
smírně bolestné.
Nechci vaši dětskou obrazotvornost napínati líčením trestů
pekla, jen několika slovy výstrahu vám dám, kterak již lidé zde
peklo si strojí, k peklu se připravují. Pokud doma jste, milí žáci,
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vidíte větším dílem kolem sebe jen pokoj, blahobyt, nebo aspoň
zdání jeho, slyšíte pravdu, ctíte ctnost. Vaše srdce nemůže ani po
chopiti, že by mohlo býti zlo, lidé zlí. Ale přijdete ven, budete
dospělí a uvidíte často peklo v podobě zlých rodin a společností,
uvidíte duchy zlé v podobě lidské, l.:terým z očí sálá pekelná vášeň,
z úst vycházejí pekelná slova, mozek naplněn jest zlými plány,
srdce vře zášti a nepřátelstvím proti Kristově pravdě. Ano, z dějin
známi jsou nám lidé, kteří tolik zášti a tolik lži v malé srdce své
pojali a malými ústy vypustili, že domnívati se právem můžeme,
kterak oni ne ústy svými lidskými mluvili a srdcem lidským ne—
náviděli, ale ústy pekelnými a srdcem ducha zlého vedeni byli.
Hle, tot' Služebníci pekla na světě! Poznáváte, děti milé, že o pekle
potupně, lehkomyslně mluviti dovede jen ten, kdo k peklu má
blízko, kdo nenávistí, závistí, zatvrzelostí ba zuřivosti proti životu
duše ctnostnému naplněn jest. Ze skutků jejich poznáváme je!
Nuže, uvážíte-li, nábožní žáci, že peklo jest, že peklo jest věčné,
že pekelné tresty přehrozné jsou a nikdy a nikdy zmirněny ne
budou, která pak dobrá předsevzetí pojmete v srdce svá z obavy
před peklem?
Předně doufejte v Boha, že on nikoho zavrhnouti nechce.
»Zdali vůle má jest smrt bezbožného ane, aby se obrátil od cest
svých a živ byl?: Ezech. 18. >Trpělivě čeká Bůh pro vás, nechtě,
by někteří zahynuli, ale aby se všichni obrátili ku pokáníc 2 Petr.
3, 9. Bůh tedy nikoho nezavrhne, pakli člověk sama sebe neza
vrhne. »Nebo kdo rozsívá v těle svém, z těla žíti bude porušení,
kdo rozsívá v duchu, z ducha žíti bude život věčný.: Pavel ke
Pamatujte dále často na místo ono hrozné a proste Boha za
spasitelnou bázeň před peklem, nebot' sv. Augustin nazývá pomy
šlení na peklo myšlenkou velikou a sv. jan Zlatoústý vyzývá: My
sleme opravdově na peklo, protože takové pomyšlení nás zachrání
od pádu do něho! Dbejte rad moudrých učitelů svých, rodičů
i kazatelů, abyste nebyli lehkomyslní jako Sodomští, zatvrzelí jako
Farao, neposlušní jako Sedeciáš, neopatrní jako nemoudré panny
a bezbožní jako Kore, Dathan & Abiron, ale kající jako Ninivité,
jako Magdalena, jako Petr.
_
Ku konci pak zvolejte se mnou slovy nábožná písně:
Spravedlivý soudce zlosti
promiň mně mé nepravosti
než den přijde prchlivosti.
Ku věrným mne ovcem čítej,
od kozlů mne odemítej,
po pravici své mne vítei.

Když zlé pošleš do propasti
ku pověčné v ohni strasti,
povolej mne ke své slasti. Amen.
Fr. Chramosta.

Listiy vědecké.
——>——t-©+-—<——

Chaldejská báje
O původu veškerenstva.
Píše Dr. JAR. SEDLÁČEK, suppl. professor české fakulty theol.

I.

Biblické otázky zajímaly vždycky spisovatele a učitele církev
ního velkou měrou, v nynější době obrací na sebe pozornost ještě
větší z dvojí hlavně příčiny: jednak poněvadž mnozí protestanté
a rationalisté pravdivost a věrohodnost bible popírali a poněvadž
z druhé strany pokračujícím poznáváním dějin Egyptských a Assyr
ských a bádáním v nejstarších památkách těchto zemí vypravování
biblické v mnohém dosvědčeno a do pravého světla jest přivedeno.
V bibli s mnohým namáháním, s velikou pílí hledány chyby a ne
srovnalosti a nalezeny v jednotlivých textech, v překladech, ve
ve výrazech, větách a každá sebe menší chyba někdejšího opisovatele,
přepsání písmeny, nedostí pravidelný tvar přidáván k dokladům
proti věrohodnosti bible.
Již sv. otcové byli toho mínění, že bible jest knihou pravdi
vou, ale že jest třeba pravdu v ní obsaženou vyložiti. jest to sice
kniha svatá, ale kniha velmi stará, kniha psaná lidmi a pro lidi,
v různých dobách, kdy poměry, stav vědy a vzdělanosti daleko
se lišil od poměrů nynějších. Kniha tato nemůže sama v sobě
i výklad obsahovati, neboť zůstává vždy stejnou, nemůže se při
spůsobovati poměrům lidstva, ani dle pokroku jich ve vědách se
měníti; jest ji třeba správně vykládati, což se může ovšem díti za
vedení neomylné učitelky a Strážkyně biblického pokladu — sv.
Církve.
Památky assyrské, babylonské a egyptské objasnily, jak řečeno,
a objasní ještě mnohé zprávy Písma sv., avšak třeba izde opatrně
si vésti, aby se snad neujal mylný náhled, že vše to, co v nápi
sech assyrských a egyptských se objevilo a přečetlo, jest již pře—

dem pravé a věrohodné a že jen ony biblické zprávy, které jiným
svědectvím potvrzeny jsou, víry naší zasluhují!
Nehledě k tomu, že se nelze dosud ve všem úplně spoléhati
na překlad a výklad oněch starých nápisů a že itam některé
chyby mohly se vlouditi, chyby, jež při nedostatku jiných děje
pisných zpráv jen stěží lze poznati a opraviti — nalezly se tam
i báje, i nepravdivé a nespolehlivé zprávy, v nichž na př. porážka
vojska králova zamlčena, ano i vítězství poznamenáno, kde žádného
nebylo; ač jsou to jen menší a prominutclné nedostatky, přec budí
nás, bychom s opatrností užívali těchto nově objevených pramenů
při výkladech Písma sv.
Velice zajímavými jsou chaldejské báje o stvoření světa a
o potopě, které hlavně učenec Georges Smith z rozbitých, assyr
ských písmen popsaných desek sebral a které již v četných spisech
přeloženy a s biblickými zprávami porovnány jsou. 1) Podáme
v následujícím obsah jich, abychom seznali, zda se v něčem s vy
pravováním Mojžišovým shodují.
Zbytky desek, na nichž vypsána jest báje o stvoření věcí,
byly nalezeny v Ninive a text jich vydán poprvé roku 1875. Ze
sedmi desek, na nichž snad celá báje rozvláčně byla napsána, za
chovaly se jen zbytky. Desky ty opsány za Assurbanipala kolem
r. 670. př. Kr. z mnohem starších původních desek, jichž sepsání
klade Smith ku 2000. roku př. Kr.
Z prvé desky jest jen část, z druhé několik slov, 2 třetí ně
kolik řádků, čtvrtá je celá, z páté máme začátek, pak zbytek,
který je buď ze šesté neb ze sedmé desky a delší stat z desky
poslední.
Obsah zachované báje.není nikterak rozdělen na sedm částí,
jež by mohly odpovídati scdmeru dní stvoření biblického. V kra
jích assyrských a babylonských bylo více podobných pověsti
a stvořeni všeho připisováno v nich buď Mardukovi, jenž byl nej-_
vyšším bohem babylonským, v Erechu bohu Anu a bohyni Istar,
v Kutha Nergal-ovi & p. a báje přispůsobeny místním bohům ;'
v naší báji jest Marduk hlavním bohem.
Začátek prvé desky jest jednoduchý a zní dle výkladu prof.

Loisy takto:
»V době, kdy nebylo ničeho nahoře, co (by) se zvalo nebesy,
A ničeho dole, co (by) mělo jméno země, r-')
')J. Op—peit.Le poeme chaldéen du déluge. Traduit 1885.
Paul Haupt. Das babylonischc Nimrodepos. Text 1884.
Jensen. Kosmologie der Babylonier. S. 266 a násl.
Delitzsch. Assyrische Lesestuckc. 5.93.
]eremias. Izdubar-Nimrod. 1891. (Překlad)
Pojednání stručné nalezneš v Kaulen, Assyrien u Babylonien. S. 161
a Viuouroux, La biblc et les decouvertes modernes 1. p. 201 a nás
méno má význam i podstaty a zastupuje jsoucnost. Proto zní prvé
dva řádky též: »Když nebesa, nahoře, nebyla jmenována; když zcmč. dole.
nebyla (ještě) zvána žádným jménem. :
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Propast prvotní, která je zplodila,
A chaos oceánu, který je vesměs zrodil,
Mísily spolu své vody
Nebylo (ani) plodné země; ani rákos nevyrážel.
Když nebylo žádného boha,
Kdyz nebylo žádné jméno jménováno, žádný osud určen.
Byli učinění bozi.

Luhmu Lahamu povstali.
Oni rostli.
'
Ansar a Kisar povstali..
Dnové míjeli prodloužení.
Anu (Bel a Ea>.

Ansar a (Kisar?).
Zlomek tento nám ihned připomíná 2. verš knihy Genesis:
:>a země byla pustá a prázdná a tma byla nad propastí a Duch
Boží vznášel se nad vodamic; ještě více, překládáme-li dle podání
židovského; »Když počal Bůh tvořiti nebe a zemi, země (t. j. chaos)
byla pustá (bez tvaru): atd.; podobně čteme i v II. hl. 4, 5: styž
Hospodin stvořil nebe a zemi, dosud nebylo žádného keře pol—
ního na zemi.: Kdežto však Mojžíš nám udává, že počátkem všeho
stvoření byly nebe a země, báje chaldejská položila na počátek
chaos; neboť, že před prvým veršem nebylo již ničeho psáno, dol
tvrzuje okolnost, že na druhé straně desky jmenují se táž prvá
slova vypravování, která jsou začátkem našeho prvého verše: »Prvá
deska Enuma eliSc. Z neurčitého chaosu vyšli nejprvé bohové staří,
Luhmu a Lahamu, Ansar a Kisar, kteří již byli ztratili v době,
kdy utvořena byla tato báje, své ctitele.
Nekonečné chaos má dve jména, Propast a chaos oceánu,
z kterých vyšli bohové; to nejsou však jména bohů, spíše lze vy—
ložiti, že to byla monstra, která objevením se světla zmizela.
Eusebius z Caesareje zachoval nám úryvky z díla jakéhos
kněze Belova v Babyloně. Berosa jménem, jenž žil po Alexandru
Velikém. Ten sepsal dle původních pramenů knihoven babylonských
dějepis chaldejský ve třech knihách; bohužel, že se z nich jen
jednotlivé, nepatrné části zachovaly. U Eusebia nalezáme zprávu
Berosa o původu světa. Z moře erythrejského vyšlo, dí on, prvého
roku světa zvíře obdařené rozumem, jež bylo spolu člověkem
i rybou, na rybí hlavě mělo lidskou hlavu, z rybí zadní ploutve
vynikaly nohy a mluvilo řečí lidskou. Nazývalo se Oannes. Za dne
žila tato obluda mezi lidmi na zemi, vyučujíc je v umění a ve
vědách; při západu slunce vracela se do moře, kde v lůně vln
trávila noc. Oannes napsal též o původě všech věcí v tomto
smyslu:
Byla doba, kdy vše bylo tmou a vodou, a ze středu toho
zrodily se samy sebou zvířecí potvory a obludy prazvláštní: lidé
o dvou a i o čtyřech křídlech, se dvěma obličeji, sc dvojí hlavou,
.) Jiní: až se rozmnožil (počet jich).
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muž a žena v jednom těle, s obojím pohlavím zároveň; lidé, kteří
měli kozí nohy a rohy aneb nohy koní; jiní, mající předek člověka
a zadní část koně, jako hippocentauři. Byliť i býci o lidské hlavě,
psové se čtverým tělem a se zadní ploutví rybí, koňové o psí
hlavě . . . tak různé tvary zvířat byly sloučeny, ryb, plazů, hadů
a jevily rozmanitost podob svých tak, jak je lze viděti na obrazích
Bélova chrámu. Zena jakás, jménem Omoroka, řídila toto stvo
ření; její chaldejské jméno jest Thawath, což znamená »mořec a
spolu i měsíc.
Za tohoto stavu objevil se Belus a rozřízl ženu ve dvé;
z dolejší polovičky těla učinil zemi, z horní polovice nebe a všechny
bytosti, jež tu byly, rázem zmizely. Belus po té si sám uřízl hlavu
a jiní bohové smíchali krev jeho se zemí a utvořili z toho lidi,
kteří jsou proto obdařeni rozumnosti a mají účast na myšlénce
božské. Tak Belus, jehož ekové jmenují Zeus, rozdělil tmy, od
dělil nebe a zemi a uspořádal svět: všechny bytosti, jež nemohly
snésti světla, zhynuly. Vida pak Belus zemi opuštěnou, ač byla
úrodná, poručil, by jeden z bohů jemu uřízl hlavu a smísiv krev
se zemí, utvořil lidi i zvířata žijící na vzduchu. Konečně utvořil
Belus i hvězdy, slunce, měsíc a pět stálic.:
Dle assyrské desky podobně propast Apsú a moře Tiamat
zhynuly a pak teprve povstalo nebe a země úrodná naplněna lidmi
a zvířaty. Tiamat jest jmenována u Berosa Thavvath, poněvadž
assyrský jazyk hlásky m a v neliší, že každé m lze čísti jako v
(Delitzsch, Assyrische Lesestiicke). Damascius (ve spise De prim.
princip.) uvádí podobně, že dle pověstí babyl. Tauthe a Apason
vyšly z prvního neznámého principu a Tauthe stala se matkou
bohů, mezi nimiž iAnnu a Illinos (Bel) a Aos (Ea), hlavní bohové
babylonští.
Pokračování děje dalšího schází, na konci druhé desky na
bízí se Marduk, že chce bojovati proti Tiamat a zastávati proti ní
bohy ostatní. Tiamat jest provázena velikým množstvím nestvůr,
Marduka na ni posílá Ansar, ač jest sám z rodu Tiamat. Proč
nesvár a boj vyvolán, není známo — snad chtěli bohové svět
zbavit oblud a nestvůr a spořádati zemí. O nestvůrách činí zmínku
řádky třetí desky:

»Rozdalazbraní (Tiamat)—————
Do předu postavila hada, draka, Lahamu,
Utgallu, psa divokého, člověka štíra,
Utmi dabruti, člověka rybu a berana,
Nesoucí zbraně, jež ncušetří nikoho, nelekajíc se bojex
Před Mardukem chtěli Tiamat zničiti již Anu a Ea; Anu ale
byl příliš sláb a Ea ze strachu se vrátil. Marduk však zmocnil se
Tiamat, což spůsobilo u bohů nesmírný jásot.
Před bojem shromáždili se bohové k hostině, jedli a pili
a pak vyzbrojili svého bojovníka (Marduka) k boji, který je líčen
na čtvrté desce.

(Pokračováni.)
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Důkaz z rozumu „proč nemůže býti svět
Věčný“ & „proč musí Příčina světa býti ne
obmezená“?
Píše JOS. MÍKA, bisk. vik. sekretář a farář na Choustníce.

1. Všecko, co jest od jiného, musí býti obmezené, poněvadž
nad neobmezenost už nic vyššího býti nemůže. Poněvadž se pojmy
»od jinéhos a »obmezenosta úplně kryjí, lze tuto větu obrátití a
říci: »Všecko co jest obmezené, musí býti od jiného.: Všecka tě
lesa světová jsou ale konečná, obmezená, jak nás o tom již oko
přesvědčuje, tedy konečná co do rozměru a také konečná co do
své přirozenosti, nad kterou nemohou působiti, na př. nemohou
o sobě věděti, cítiti, mysliti 'atd. Jsou-li ale tělesa světová veskrz
obmezená, tedy i souhrn jejich ——svět jest obmezený a musí býti
od bytosti jiné, vyšší, nadsvětové, kterou jmenujeme Bůh.
2. Tato bytost »nadsvětovác musí však býti nejen vyšší ncžli
celý svět, nýbrž ona musí býti naprosto neobmezené.
Nebot': Existence světa požaduje nezbytně existenci své pří
činy, která tudíž existovati musí a již tudíž není, a nemůže býti
zároveň možno neexistovati, poněvadž »nezbytnosta a “»možnostc
jsou odpory, které spolu existovati nemohou. Není-li příčině světa
možno »neexistovatic, tedy musí vždy cxistovati, musí býti věčná.
Byla-li by Příčina světa »obmezenác, dostali bychom následující
odpory: Její nezbytnost činí »zvětšitelnostc nemožnou, její obme
zenost činí zase »zvětšitelnosta možnou. Tyto 2 odpory nemohou
spolu obstáti, a proto nemůže býti Příčina světa obmezená, nýbrž
musí býti naprosto neobmezená, a proto musí býti všecky vlast
nosti této neobmezené přirozenosti neobmezené.
3. Nemůže býti všecko, co vůbec existuje, od jiného, poně
vadž mimo všecko už není nic; a nic nemůže býti původem ně
čeho; tedy musí býti něco, co není od jiného, nýbrž samo sebou;
a co jestv tudíž ode všeho existujícího nezávislé, tedy nadsvětné.
4. Rada existenci podmíněných — at“ krátká, at scbc delší,
ano at' nekonečná — požaduje nezbytně právě pro svou podmíně
nost bytost nepodmíněnou, která je sama sebou. Není-li taková
bytost, pak visí řada existenci podmíněných, at si jest jakákoliv,
ve vzduchu beze vší podpory, což jest právě tak nemožno, jako
nemůže řetěz viseti ve vzduchu bez pevné opory. Taková neko
nečná řada jest ale ve skutečnosti nemožností.
Neboť řada bytostí podmíněných — at“jest jakákoliv — re
praesentuje nějaké číslo, kteréž jsouc číslem, musí býti »sečtenéc!
kdyby nekonečná řada bytostí podmíněných existovala ve skuteč
nosti, pak by representovala číslo nekonečné, tedy nesečtené; nese
čtené číslo ale nemůže skutečně existovati, poněvadž pojmy rčíslm
čili »sečtenost- a »nesečtenost: sobě odporují. V tom ohledu píše
prof. \Nieser v »lnnsbrucker Zeitschrift fůr kath. Theologiec 1878
str. 478. velmi trefně takto: »Die Zahl entsteht durch Bewegung
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oder succesive Applizierung der Einhcit; diese Bewegung kommt
entweder zu Ende oder nicht; kommt sie zu Ende, so ist sie eine
begrenzte und kann somit keine unendliche Zahl geben'; kommt
sie niemals zu Ende, so ist die Zahl immer im Werden begriffen
und kann somit wiederum nicht thatsachlich unendlich sein; mit
anderen Worten: die Zahl kann nicht factisch unendlich sein, ohne
dass sie abgez'áhlt ist, und kann nicht abgezáhlt werden, wenn sie
unendlich sein soll. Eine unendliche Zahl ist also ein Unding: eine
abgcz'ahlte nicht abzuzahlende Zahl.c —- A dokládá k tomu: »Un
sere Ausfůhrungen werden nicht getroffen von dem geistvollen Bc
weise, den Dr. Gutberlet in seiner Schrift »ůber das Unendlichec
fůr die Thesis fůhrt: »In dem Begriff einer aktual unendlichen
Mengc lžisst sich kein Widerspruch nachweisenc; er behauptet auch
nicht die Existenz einer unendlichen Menge oder Grosse, sondern
nur ihre Moglichkeit, oder viclmchr die Moglichkeit selbst ist das
Unendliche: »Als eine schlechthin unendliche Menge nehmen wir
bloss die moglichen Dinge im Gottes Geistec »freilich kann auch
Gott keine bestimmte Zahl derselben angeben; die eigenartige Be
stimmtheit dieser Menge (sc. der von Gott als móglich erkannten
Dirige) besteht darin, dass sie ůber allen Zahlen liegt.:
Uebrigens ist dech auch »jene Moglichheitc der aktual un—
endlichen Mcnge nur gleich »Denkbarkeitc; denn auch fůr Gott
ware es unmóglich, alle unendlich vielen Móglichkeiten so zu re
alisieren, dass schlechthin kein einziges Dingr und keine Kombina
tion der Dinge mehr bloss móglich bliebe. Das Sein, das Gott
mittheilt, kann eben als mitgetheiltes und abhangiges Sein nur ein
endliches sein; und gerade desshalb ist auch die realisirte Korper
welt ——als eine der

inFmit móglichen

——nur eine endlichc.»

(E.

Commer, System der Philosophie I. str. 109, 111;'II. str. 24.)
5. Existence světa běží zároveň s časem. Cas ale pořáde
plyne, »Nunc Huens facit tempus, nunc stans facit aeternitatem.c
(Bočtius de consol. phil. V. pros. ult.), roste, tudíž není fakticky
nekonečný; jdeme-li v čase zpět, tedy zase ubývá. Kdybychom
tedy z něho pořádc ubírali, dostali bychom se až k nule; totéž
platí o existenci světa; kdybychom z ní stále ubírali, dostali by
chom se také až k nulle, k pouhému nic, kde žádného světa ne
bylo. — At počítáme tedy čas ode dneška »ku předuc nebo »zpčta,
vždy musíme začiti jednotkou, kterou stále přidáváme, tedy má čas
začátek, a poněvadž to jest mu vlastní, že stále roste, nebo stále
ubývá, podle toho jdeme-li do budoucnosti neb do minulosti, ne
může býti fakticky nekonečný, také proto ne, že — jak jsme již
dříve viděli — nekonečné čislo neb nekonečná veličina jest sku—

tečně nemožná. Také se skládá číslo z jednotek, desítek, set atd.
— samých to konečných veličin; a proto nemůže žádné skutečné
čislo býti nekonečné.
»Inňnitum non potest pertransiri : Kladu sem velmi ducha
plný výrok Dra Heinricha v jeho >Dogm. Theol.: lll. % 148, str.
241 pozn.) o absurditě skutečně nekonečného času, do níž vede
jeho dělitelnost. »Dann waren bereits unendlich viele Zeitr'aume

von der Dauer eines Tages, aber vier und zwanzigmal mehr von
der Dauer einer Stunde verflossen, dann h'átten von zwei seit Ewig
keit rotierenden Kugeln einc-jede sich unendlichemal d. h. gleich
vielmal um ihre Achsc gedreht, wenn auch die Umdrehungsgeschwin
digkeit der einen die der anderen um das Zehnfache ůbertráfe.c
K čemuž dokládá prof. Wieser: »Man muss also entweder an
nehmen, dass ein Theil dem Ganzen, die Sekunde einem ]ahre
gleichsteht, oder dass ein grósseres und kleinercs Unendlich exi
stiert. Da es im Universum gleichzeitig eine zahllose Monge von
Dingen und Ver'ánderungen gibt, so hatten wir auch von Ewigkeit
nicht bloss eine, sondern zahllose Reihen von Successionen und in
jeder Reihe můsste die Zahl uncndlich sein; fragen \vir dann aber:
\vie gross ist die Gesammtsumme;> so muss die Antwort lauten:
uncndlich; denn grósser als uncndlich kann sie nicht sein. W'elch
ein Gemenge von Unendlichkeiten in ein und dersclben Ordnungic
6. Poněvadž tělesa světová o sobě nevědí, jsou úplně lhostejna
k tomu, zdali jsou nebo nejsou, vjakém aggregačním stavu se
nacházejí: zdali v tuhém, tekutém anebo plynném. Neboť hmota
o sobě neví a jest lhostejna k tomu, zdali je nebo není, v jakém
aggregačním stavu se nachází, zdali vklidu neb pohybu, zdali
v stavu horkém neb studeném, zdali na tom neb onom místě,
zdali v celosti, nebo v části rozdělená, roztrhaná, rozemletá, roz
tavcná. Poněvadž ale tělesa světová, která se ze hmoty skládají,
a tudíž též právě popsanou přirozenost hmoty mají, v některém
zjmenovaných stavů a na nějakém místě nalézati se musejí, sama
ale k tomu všemu jsou indifferentní čili lhostejná, & »lhostejnost
či indifferentnost< se nesrovnává s unezbytností či nutnostía ne
mohou býti »nezbytná či nutná: a nenalézají se vtom neb onom
stavu, v klidu neb pohybu, na tom neb onom místě nezbytností
své přirozenosti, nýbrž působením příčiny mimo ně a to nad nimi
jsoucí, která je v tomto stavu stvořila a určitě místo jim vykázala.
Jakožto vědeckou zajímavost uvádím zde náhled sv. Tomáše
Aq. v »suma theol. I. q. 46. a. 2.: a v »opus 37. de aeternitate
mundic, že nelze pouhým rozumem dokázati, že Bůh stvořil svět
v čase, nýbrž že ho mohl též stvořiti od věčnostix K tomu dokládá
Dr. Osvald ve své »Schópfungslehre Str. 37.<: »Ist die Welt, weil

gescha ffen, uberhaupt in kei ncr Kategorie uncndlich,so konnte
sic unseres Erachtcns auch der Zeit nach nicht als uncndlich
begriffcn werden.:

Tomuto náhledu odporují též tyto důvody:

1. Co jest nutné čili co existovati m u s i, to existuje v ž d y,

jest věčné: a naopak co jest věčné, to musí stále zůstati takové
jaké jest, jest tedy nutné, tedy by byl věčný svět též nutný,
čemuž odporuje, že byl od Boha stvořen a sice svobodně,
tedy jest pouze možný; ne nezbytně či nutně, nebo pak by byl

nezbytným výronem nezbytné přirozenostiBožské: věčným
a nezbytnýmjako Bůh sám : Bohem. Obmezenost
světa-ale

dokazuje, že může býti větším neb menším neb jiným nežli jakým
skutečně jest, tedy není nezbytný a věčný.
2. Byl-li svět od Boha stvořen,
pak vzal — at se to

—62—
stalo kdykoliv — tím samým od Boha začátek;
kdyby
ale byl od věčnosti
stvořen, pak by měl začátek bez za
čátku, což si odporuje.
3. Se stvořením světa začal skutečný čas. Kdyby byl svět
od věčnosti stvořen, byl by věčný, a tudiž by svět dnes měl za
sebou nekonečný čas, což jest nemožné, poněvadž co jest neko
nečné, jest nepřekročitelná: inňnitum non potest pertransiri.
4. Kdyby svět byl stejně s Bohem, pak by věčnost stvořená
byla rovna věčnosti nestvořené.
5. V předešlém pojednání jsme uzavírali ze souhrnu bytostí
obmezených — ze světa -— který nepředstavuje a nemůže před
stavovati nekonečné čislo, poněvadž jest fakticky obmezený roz
měrem i přirozeností, a poněvadž jest větší počet lidí, zvířat, bylin,
těles světových možný nežli jaký skutečně jest, jak ukazuje
prázdný prostor světový, na existenci bytosti nutné, která všecko,
co existuje, stvořila a tudíž sama od nikoho stvořena býti nemohla,
musela tedy existovati sama sebou, tedy jedině nezbytností své
přirozenosti tedy vždy “před stvořením světa a musí existovati vždy
po stvoření světa, poněvadž je nezbytná. Tato tedy ode všeho
existujícího naprosto nezávislá nezbytná bytost jest též naprosto
věčná. Z toho plyne, že co jest nezbytné, jest věčné, a na
opak co jest věčné, že jest nezbytné. U Boha, Stvořitele světa, by
tedy byla věčnost nezbytně nezbytným výronem nezbytné a ne
obmezené přirozenosti Božské, a u světa by byla věčnost svobod

ným produktem Boha, a vlastnost nekonečná :bezzačátečnost
náležela by přirozenosti obmezené, závislé, možné, která má sou
časně začátek od Boha, což vše sobě odporuje a jest tudíž nemožné.
6. Bůh — ač naprosto neobmezcný — nemůže přece stvořiti
zase neobmezenost — věčnost. Neboť akt stvoření jest příčinou
začátku bytosti, která se stvořuje, která tedy svou existenci a všecku
s ní srostlou přirozenost má od bytosti, která ji utvořuje, & tudíž
jest úplně od ní závislá, nemá ničeho sama ze sebe a tudíž jest
právě opakem bytosti naprosto neobmezená; proto nemohl neob
mezcný Bůh stvořiti věčný svět; to si odporuje. Bytost naprosto
neobmezená může býti jen jedna. Kdyby byly 2, 3 atd. možné,
pak by každá z nich, poněvadž je neobmezená, musela moci co
může druhá, pak by ale obmezovala jedna druhou, překážela by
jedna druhé, byly by všecky obmezené, tedy může býti bytost ne
obmezená jen jedna, jen jeden Bůh. Obmezenost světa obsahuje
v sobě možnost zvětšení, zmenšení, zjinačení, tedy může býti ne
zbytný, věčný; svět existuje tedy proto, že jeho existenci bytost
jiná chtěla, která ho tedy svobodně stvořila, při stvoření jeho exi
stovati musela a tudíž vždy existovala a vždy existovati bude,
bytost nutná, věčná, sama sebou a právě proto nejen s ohledem
na existující bytosti, nýbrž i bez ohledu na ně : čili naprosto,
vůbec neobmezená, nejdokonalejší, poněvadž jen taková bytost
jest a může a musí býti věčná a musí býti nezbytná, a bytost ta
je Bůh.
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Z oboru právního.
Rozhodnutí říšského soudu — 1 (in merito) o nároku fa
ráře na náhradu doplňku kongruového, jejž (za matici
náboženskou) vyplatil svým pomocným kněžím — a 2. (in
formuli) odmítnutí námitky inkompetence říšského soudu.
Nález říšského soudu ze dne 30. října 1891. č. 194.

Před cís. král. říšským soudem konáno bylo dne 30. října 1891.
veřejné řízení neboli líčení o žalobě dp. F. L., faráře v K., kterou
podal advokátem Dr. F uchsem sub praes. 4. září 1891. č. 155. ř. s.,
a kterou žaluje cís. král. ministerstvo kultu a vyučování o zapla
cení doplňků kongruových částkou 2250 21. s 5% úroky 2 pro
dlení ode dne dodání žaloby a zaplacení útrat sporu. Říšský soud
vyslechnuv při líčení tom Dr. Fuchse, jakožto zástupce žalobcova,
a Dr. V. Sch., jakožto zástupce c. k. ministerstva kultu a vyučo
vání, nalezl právem toto:

»Cís. král. ministerstvo kultu a vyučování jest
povinno žalujícímu do 14 dní pod exekucí zaplatiti
doplňky kongruové jeho dvou pomocných kněží za

rok 1888. a 1889., jakož i za _prvního půl léta 1890.
částkou 1750 zl. s 5"_/()úroky z prodlení ode dne do

dání ,žaloby.
Utraty sporu nahrazeny býti nemají.c

Důvody:
Příčinou žaloby, o niž tu jde, jest toto:
Přípisem cís. král. místodržitelství českého ze dne 25. září 1890.
č. 74088. (příl. žal. A) bylo žalobci dáno na vědomí, že dle při
znání příjmů, jim a jeho dvěma systemisovanými kněžími podle
výnosu ministerstva kultu a vyučování ze dne 9. dubna 1890.
čís. 4484. znova podaném, pro pomocné kněze nedostává se po
350 zl. ročně, jež podle ministerského výnosu, právě uvedeného,
ode dne, kdy fasse podána byla knížecí arcibiskupské konsistoři,
(25. června 1890.) zapraviti jest z matice náboženské, že vša k

tito pomocní

kněží až do 24. června 1890.(inclusive)

jak výnosem místodržitelským ze dne 4. května 1890. čís. 4952.
připomenuto, po rozhodnutích ministerstva kultu a vyučování ze
dne 11. dubna 1890. čís. 24890./1888., a 25376./1889., se svými

nároky na služné odkázáni jsou na faráře t. j.
na jeho příjmy obroční.
Do tohoto odkázání dvou kooperatorských nároků po 350 zl

(ročně)ode dne 1. ledna

1888. až do 25. června

1890.

na faráře — žalobce si stěžuje a žaluje ministerstvo kultu a vy
učování o náhradu kongruy, již on dvěma pomocným kněžím za
onen čas indebite vyplácel, částkou 2250 zl. a to z důvodů těchto:
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Zalobce odvolává se nejprve na „* 1. odst. 1. zákona kon
gruového.
.
Poněvadž obroční příjem žalujícího stačí, aby stavu svému
přiměřeněmohl žíti, dvěma pak systemisovaným pomocným kněžím
vykázána byla kongrua z matice náboženské ministerským výnosem
(B) ddo 12. dubna 1857. č. 5996, nepodal tedy nejprv ani fasse
své ani jmenovaných pomocných kněží. Když mu však místodrži
telstvím dle přípisu knížecí arcibiskupské konsistořc ddo. 13. čer
vence 1887. č. 5741. (C) bylo uloženo, by podal přiznání příjmů
za účelem zlepšení dotačního dvou pomocných svých kněží, ihned
tak učinil.
Upravním nálezem však ze dne 23. prosince 1887. č. 111057.
(D) bylo uznáno, že ani žaluiícímu ani dvěma pomocným kněžím
od 1. ledna 1887. nepřísluší doplněk kongruový, a pak že za
rok 1887. kongruu obou pomocných kněží částkou 280 zl.
(dle známého klíče kongruového) uhraditi jest z přebývajícího
říjmu farářova. Tento úpravní nález tedy nejenom že kongruy
ročních '350 zl. ze zákona kongruového pomocným kněžím odepřel,
nýbrž jim i starou, ministerským výnosem ze dne 12. dubna 1857.
č. 5996. (intimát sub 13) povolenou kongruu zastavil a nároky
jejich kongruové zcela uvalil neboli přesunul na jmění obroční.
Když žalující najmě z nálezů správního soudu ') seznal, že
tento průběh “věci se zákonem se nesnáší, prosil žádostí de praes.
25. června 1888. č. 690., aby úpravní onen nález byl zrušen. Dvě
skoro léta potom ministerstvo kultu a vyučování vydalo dne 11.dubna
r. 1890. č. 24890 (intimát sub E) rozhodnutí, jímž uložilo žalujícímu,

by opětně podal fassi, dokládajíc spolú, že pomocní
kněži hledíc k tomu, že výše uvedený nález úpravní
nabyl platnosti neboli moci právní, až do dne po
dání této nové fasse se svými nároky na služné
odkázáni zůstávají na faráře.

Ačkoli pak žalující uznával, že nařízení t o t 0 (ze dne 11. dubna
r. 1890. č. 24890) není po právu, přece podvoliv se příkazu úřad
nímu opětně dne 15. června 1890. podal fassi (_F), kteráž ovšem
s fassí podanou roku 1987.. obsahem úplně se srovnávala. Na to
místodržitelství české vydalo ono rozhodnutí, do něhož si stěžováno
('vide A), ze dne 25. září 1890. č. 74088, že pro oba pomocné
kněze, kteří vlastních místních příjmů nemají a kteří až do úpravy
kongruové úplně dotování byli z matice náboženské (minist. výn.
ze dne 12. dubna 1857. č. 5996. sub B), nedostává se po 350 zl.
ročně, jež vedle ministerského výnosu ze dne 9. dubna 1890.
č. 4484. počínaje 25. červnem 1890. zapraviti jest z matice ná
boženské.
Rozhodnutí toto považuje žalující právně neodůvodněným.
Odvolávati se zajisté na domnělou právní moc neboli platnost
nálezu úpravniho ze dne 23. prosince 1887. čís. 111057, jest ne
]) Nálezy správního soudu ze dne 25. dubna 1888. č. 1283., a ze dne
10. října 1888. č. 3136. (Budw. č. 4065. a 4275.)

přípustno, poněvadž právo žádati nebo domahati se vyšší kongru'y.
zákonem Odůvodnčné, není ještě promlčeno.
Rovněž nejednou, nýbrž několikráte i říšským isprávním

'soudem bylo nalezeno neboli uznáno, že nelze

připustit,

aby nároky kogruove kněží pomocných uvaleny či přesunuty byly
na obroční příjem farářův. Zalobcc vyplácel dvěma pomocným
kněžím kongruu vyšší, náleži mu tedy její náhrada.
Pohledávanou tuto náhradu vypočítal žalujicí takto:
Za rok 1886. dostali pomocní kněži 7. matice náboženské
jenom po 210 zl., kdežto po zákonu kongruovém příslušela jim
zvýšená kongrua; tuto differenci každému po 160 21.2) vyplatil
žalujici ze svých příjmů farních, náleži mu tedy za rok 1886. ná
hrady 320 zl.“)
Za rok 1887. dostalo se kooperatorům kromě staré kongruy
doplňku dotačního úhrnem 140 zl. (úpravni nález sub D) přísluší
tedy žalobci náhrady 180 21.4)
Dnem 1. ledna 1888. dle úpravniho nálezu byla kooperatorům
celá- kongrua zastavena a na obroční příjem žalobcův uvalena; ná
leží tedy žalobci za rok 1888. a 1889. náhrada nové kongruy po
350 zl. ročně —--tedy úhrnem

1400 zl.

Za rok 1890. vyplacena byla nová kongrua kooperatorská
teprve ode druhého semestru, žalobci tedy přísluší náhrada za
prvního půl léta per 350 zl.
Souhrn náhrady pohlcdávané jest tedy 2250 21.5)
Zaloba žádá, by říšský soud nalezl neb uznal právem:
::Vysoké c. k. ministerstvo kultu a vyučování jest povinno
zaplatiti žalobci pod exekuci zažalovanou náhradu per 2250 zl.
s 50/ovúroky ode dne dodání žaloby jakoži vzešlé útraty soudní.:
Zalované ministerstvo namítlo proti této žalobě nejprve ve pří

čině íormálni, že cís. král. říšský soud vůbec není kompe
tentní
rozhodovati žaloby o- doplňky kongruové, poněvadž
a) kompetence nad těmito žalobami výhradně přísluší správ
nímu soudu, a poněvadž
I)) tato žaloba, o níž jde, nepohledává nároků svých na státní
pokladně, nýbrž na matici náboženské, od státní pokladny úplně
oddělené, a pak žalované ministerstvo kultu není žádným subjektem
majetkovým a tudy nemůže k nějakému placeni, jak toho žaloba
žádá ani odsouzeno ani exekvováno býti.
_
jak bezpodstatnou jest námitka tato, vysvítá z toho, že ža
lobce žalobou touto pohledává nároků svých na cis. král. minister
stvu kultu a vyučování, jakožto zástupci matice náboženské a vzhledem
*) vlastně jen 140 zl. jakožto doplněk do 350 zl.
3) vlastně jen 280 zl.
") snad 280 zl.

') vlastně 2310 zl._— Podotýkáme výslovně. že číslice shora uvedené
v rozhoduuti řiš. soudu jsou tištěny p is m e m v ý z n a č n ' m; počítání však
dle všeobecných norem nezdá se správným, ač nebylo-lí skutečně tolik pře
placeno neb nedoplaceno.
Rádce duchovní.

5

—66—
na státní její dotací, a vyvozuje tento nárok svůj ze zákona kon—
gruového, tedy z titulu nebo důvodu práva veřejného.
O takovémto nároku dle nyní platných zákonů nemůže býti
rozhodnuto obyčejným soudem příslušným, nýbrž dle čl. 1. a 3.
lit. a) státního základního zákona o zřízení soudu říšského č. 143.
ř. z. rozhodovati jest o něm soudu říšskému.
Leč žalované ministerstvo i proti meritu (věcné stránce) této

žaloby má praejudiciální

námitku s poznámkou, že žalobce

propadl vůbec svým nárokem doplňku kongruového, poněvadž
opomenul podati zákonem předepsanou fassi ve lhůtě dle zákona
nepřestupné (praeklusivní) t. j. do konce listopadu 1885.
Ríšský soud uznal námitku tuto potud příhodnou neboli
správnou, pokud vztahuje se na pohledávanou náhradu doplňků
kongruových, farářem F. L. svým dvěma pomocným kněžím za
rok 1886. a za prvého půl léta 1887. vyplacených. Bylf. zajisté
jmenovaný farář dle % 3. zákona kongruového a dle %1. nařízení
prováděcího ze dne 2. července 1885. ř. z. č. 99. povinen podati

v čas předepsanoufassi pro oba své pomocné

kněze. _Tím

však, že fasse této v zákonné lhůtě praeklusivní nepodal, pozbyl
dle uvedených právě zákonných nařízení práva žádati doplňku
kongruového, a to za dobu, za kterou fassc v čas podána nebyla,
anot' dle těchto předpisů přisouzení doplňku kongruového závisí na
včasném podání fasse.
Tím jeví se žaloba o náhradu za rok 1886. a prvního půl
léta 1887. neodůvodnčnou._
_
Rovněž neodůvodnčno jest žádati doplatek kongruového do
plňku za druhého půl léta 1887. Neboť nová kongrua dle zákona
kongruového jest pro každého z těchto pomocných kněží ročně
350 zl., doplněk tedy staré dřívější kongruy (per 210 zl.) za celý
rok 140 zl. a za půl leta 70 zl.
Tato částka však byla oběma pomocným kněžím roku 1887.

už vyplacena z matice

náboženské,

an žalující sám přiznává,

že každý z nich za rok 1887. mimo svou dřívější'starou kongruu
210 zl. dostal ještě doplňkem dotačním 70 zl. z matice nábo
ženské.
Pokud pak jde o doplňky kongruové za léta 1888., 1889
a prvního půl léta 1890., bylo žalujícímu dekretem knížecí arci—
biskupské konsistořc pražské ddto 13. července 1887. č. 5741. na

příkazministerstvakultu uložen 0, aby d odatečně

podal fassijak

svých obou kooperátorů tak i svého vlastního farního příjmu a to
do čtyř neděl. Zalujicí učinil tak počátkem druhé polovice r. 1887.

a na základě této dodatečné

fasse vydánbyl úpravnínález

českého místodržitelství dne 23: prosince 1887. č. 111057., a po
dalším řízení u věci té vydána výše uvedená ona rozhodnutí mini
sterstva kultu z roku 1890., jež právě byla podnětem této žaloby.
Dle toho jest nepopíratelno, že vzhledem na doplňky kongruové
za léta 1888., 1889. a prvního půl lcta 1890. promeškáni původní
lhůty praeklusivní ku podání fasse ministerstvo samo prominulo.
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Jde tedy jen o náhradu oněch doplňků kongruových, jež ža
lující dle svého tvrzení — jehožto žalovaným ministerstvem ani
vzhledem k jednotlivým položkám číselným nebylo popřeno —
vyplatil každému z obou svých pomocných kněží za rok 1888. po
350 zl., tedy oběma úhrnem 700 zl., rovněž tak za rok 1889. po
350 zl., tedy zase oběma úhrnem 700 zl., a za prvního půl léta
1890. po 175 zl., oběma 350 zl., tedy všehovšudy 1750 21.
Otázka právni, již tuto rešiti neboli rozhodovati jest, zdali
totiž veškeru tuto náhradu zaplatiti přísluší matici náboženské, a
zdali tedy žalujíci, ježto tuto částku za matici náboženskou za
platil, oprávněn jest pohledávati náhrady na matici náboženské,
otázkař
jest % 1. kongr. zákona ze dne 19. dubna
1885. tato črozhodnuta
.
]c-liztedy jisto, že tyto doplňky kongruové měla platiti matice
náboženská, a že žalující sám ze svého farního příjmu je zaplatil,
nebylo lze jinak, nežli žalobě vyhověti
dle % 1042. o. z. obč.
rozsahem nebo-li měrou, jak tímto nálezem vyřčeno, poněvadž jde
v tomto případě o náhradu výdeje práva majetkového (eines ver
mógensrechtlichen Aufwandes), kterážto, jakkoli ne před soudem
civilním, přece však před soudem říšským může ku platnosti býti
přivedena. (Dr. l—Iye— Erkennt. des Reichsgerichtes IX. 1984
Z. 533.)

Vácslav Kocián.

Romanarum Congpegationum decreta
novissima.
S. R. II. lnquisit.

Indispensandisimpedimentismatrimoniumdi

rimentibus etiam in articulo mortis cautiones
exigantur.

Relate ad facultates Episcopis a Sanctitate Sua concessis
(quae etiam parochis subdelegari possunt), dispensandi in articulo
mortis in impedimentis matrimonium dirimentibus, rogo quoad
impedimenta mixtae religionis et disparitatis cultus benignissimam
declarationem, an in istis etiam in articulo mortis non aliter dispen
sari possit, nisi:
1. Ambo contrahentes promittant educationem omnis prolis
in religione catholica, et quidem:
2. Non solum prolis forte adhuc suscipiendae, sed etiam
antea (in concubinatu vel civili matrimonio) jam susceptae, in
quantum scilícet hoc a parentibus adhuc dependet; atque nisi etiam :
3. Pars catholica (licet privatim tantum) promittat, quod, in
quantum poterit, conversionem partis non catholicae procurare
satagat.

5.

Resp. ——Cautiones etiam in articulo mortis esse exigendas.,
Disparitatem cultus, utpote impedimentum dirimens, in Encyclica
S. Ofňcii 20. Februaru 1888 comprehendi; mixtam vero religionem,
uti impedimentum impediens, non comprehendi
Romae, 19. Maitii 1891.
R. Card. Monaco.

S Congreg. Concilii.

Dispensatio super impedimento affinitatis in primo
gradu lineae rectae ex copula iicita a S. Sede nun
quam fuit concessa.
Vicarius generalis Episcopi Malacitani insequentem' casum
a quodam huius dioecesis parocho Sibi oblatum H. 5. C. humil
lime exponit:
»Raymundus R. solutus, et Maria S. vidua, quac ex piiOii
legitimo coniugio ňliam habebat, nomine Carmelam Garcia S.,
matrimonium contraxerunt.
»Mortua Maria, Raymundus iam viduus et Carmela sua pri
vigna, soluta, sese carnaliter cognoverunt, et per plures annos
incestuosam vitam duxerunt, atque tres Flliosprocrearunt.

»In articulo

mortis viroconstituto,parochusfuitvocatus,

quiquidemrectesciensimpedimentum
gradu

lineae rectae

affinitatis

in primo

non comprehendiinter novissimasfacul

tates Episcopis a Romano Pontifice concessas et in hac dioecesi
ab Episcopo parochis delegatas, innixus tamen doctrinae sancti

AlphonsiDe impedim. in an ticulo

mortis, atqueinpraxi

Sanctae Sedis, quae aliquando Americae Episcopis facultatem huius—
modi impedimentum dispensandi concessit, ut ait Lhemkuhl, Theol.

moral. Tract. de matrim.,

ct certior factus Carmelam nullo

modo gigni potuisse a Raymundo, ipsos matrimonio coniunxit et
antequam inscriptio fleret in libro parocliiali factum ad meum tri—
bunal detulit.

»Die insequenti Raymundusevita decessit; Carmela eiusdem
que filii paupercs miserabiles existunt.
»Rebus omnibus perpensis, mihi rectius visum fuit; rem in
tegram E. Vestrae subiicere, inSCquentia dubia proponendo et re
solutionem humiliter deprccando:
>I. Utrum matrimonium inter Raymundum et Carmelam ut
validum i'eputari queat, atque ut tale in libro sacramentali describi.
>II. Quatenus negative, utrum sanatio in radice ad trium
ňliorum legitimationem peti et concedi oportcatřc
Validitati dispensationis in casu videtun suffragari generale
iuris principium, a Trid Conc. solemniter conňimatum, Sess. 14.
c poenit. 7; scilicet, in montis articulo nullam adesse reserva
tionem, ne hac occasionc aliquis pereat, omnis enim potestas non
in destructionem sed, in' aedificationem data est. Quapropter saltem

ex pracsumpta Romani Pontificis delegatione videretur parochum
in casu absolvcre potuissc ab afňnitatis impedimento.
Sed hanc rationem, cui parochus conňdebat, quocumquc
destitui fundamento in aprico est, si considerctur, S.Sedem dispen

sationcminimpedimentoaffinitatis

rectae

in primo gradu lineae

nunquam concessisse unde II. S. C. in Leodiensi. matri—

monii28. Maii1796haec habet »Obstat

sane huiusmodi

dispensationi in primo gradu affinitatis lincae
rectac quod centies a S. Pontificc implorata,
toties ab ipso de voto etiam S. Inquisitionis fuit
denegata licet a magnis principibus petita ct

copula inter affines interccssisset.< Quamobremad
propositumdubium: »An et quomodo

sit consulendum

Smo pro dispensationc super impcdimento prioris

gradus affinitutis

lineae rectae in casu-r, respondit:

»N ega t i v es.
Rcvera adhuc inter Doctores controvertitur, an hoc impedi
mentum sit iuris Ecclesiastici an Divini et quamvis numero plures
Doctores recognoscant tantum iuris Ecclesiastici esse impedimen
tum, tamen unanimes admittunt_ ob magnam indecentiam, Eccle
siam facultate dispensandi usuram non fore, uti usa non est. Huic
doctrinae conformis est nuperrima facultas Ordinariis concessa, per
litteras S. 0. 20. Feb. 1888, dispensandi nempe per sc aut per
alios, servatis servandis, in articulo mortis, quando non suppetit
tempus recurrendi ad 5. Scdem, super quibuslibet impedimentis etsi

publicis, cxcepto sacro presbyteratus ordine et affinitat

linea recta ex copula licita provenienti;

e in

Proindenon

obstat facultas facta Americae Episcopis dispensandi in impedi

mento ex copula

illicita,

mor. dc matr. n. 298.

uti habetLehmkuhlTheol.

Quocirca in 2. Dubio frustra quaeritur de sanatione in ra
dice in casu, quae missis cetcris rationibus impcditur ex iuris mo
mentis supra memoratis. Ad haec omnia, EE. PP. humillime
prudcntissimo iudicio Vestro submitto.
Quare etc.

Ad utrumque Dubium, fuit responsum: >Negative.:

S. Congreg. Rituum.
T r i v e n ti n a.

Cultus liturgicus praestari non debet imaginibus,
quae aliquid insoliti ac novitatis habent.
_RmusDnus ]ulius Vaccaro Episcopus Triventinus sequentia
dubna pro opportuna solutione S. R. C. humiliter subjecit, nimi
rum: »_Triventi in Ecclessia S. Crucis, prostat publicae Fidelium
venerationi expositum simulacrum Deiparae Virginis Perdolcntis,

_7o_
nigris vestibus indutum, habituque consueto, ast sinistra manu
cruciňxum gestans. Hinc quaeritur:
Tolerari potestne cultus B. M. V. titulo de Cruce? Quid di
cendum de praefato simulacro?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti secre
tarii, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum cen
suit, videlicet:

AdI. In sensu liturgico non expedire.

Ad II. Servctur Decretum Sacri Concilii Tridentini quoad
Sacras Imagines.
Atque ita rescripsit, die 23. Februarii 1894.

'i'Cai. Card. Aloisi-Masella S. R. C. Praef.
Vincentius Nussi 5. R. C. Secret.
S. Congreg. De Prop. Fide.

Matrimonia catholicorum cum schismaticis aequi
parentur matrimoniis mixtis. — Filiifamilias bapti
zentur in ritu (cath.) patris.
Illustrissime et Rme Domine:
Litteris tuis ad hanc S. Congregationem quaedam proposuisti
dubia, quorum solutionem postulabas, nempe: 10. »An matrimonia
Catholicos inter ct Schismaticos, quae in hisce regionibus facile
evenire possunt, quoad conditiones canonicas praemitti solitas,
aequíparanda sint matrimoniis mixtis, i. e. ) Catholicos inter et
haereticos (baptizatos) contrahendis.
20. »Utro in ritu baptizari et educari debeantJ ňlii ňliaeque
parentum Catholicorum quidem, sed ad diversos ritus pertinen
tium, veluti ad Romanum, Ruthenum, Armenum,a etc.
Porro omnibus mature perpensis respondendum censeo pro
positis dubiis ut sequitur:

Ad ["mAffirmative.

Ad IIumFiliifamilias generatim loquendo bapti
zari et educari debent in ritu patris.
Post haec Deum 0. M rogo, ut Te diutissime sospitet.
Amplitudinis Tuae addictissimus servus.
M. Card. Ledochowski Praef.
Aloisius Veccia, S e cr e t.

R. P. D. Jos. RademacherEpisc. Wayne-Castrensi.

Wa

Literární oznamovatel.
Apologie.Protináboženské

časové fráze ve světle

p ravém.
Příspěvek k řešení nejpalčivější časové otázky. Na
psal P. Jiří Freund, Q. SS. R., zčeštil s povolením spisovatele
Dr. Jan N. Sedlák. Casový spisek tento dočkal se v kratičké
době druhého vydání, což ovšem nejvýmluvněji svědčí o cenném
jeho obsahu. Jsme tudíž vsdp. Dr. Janu Nep. Sedlákovi nemálo
povděčni, že výborné toto dílo převedl na jazyk český. Zboha—
tého obsahu uvádíme: »Náboženství jest věcí vedlejší.: »Nevěřím
nic.: »Víra jako vírac. »Víra se přežila; dnes stačí vzdělánía
a t. d. Sloh jest plynný, srozumitelný, úprava vzorná. Doporu
čujeme vřele.

.

Blah. Edmunda Kampiana T. J. Desatero důvodůopra—
oosti víry katolické proti sektám novověkým. Druhé
vydání. Zjednal P. Antonín Rejzek, T. J.
Desatero důvodů jest spisek před více než 300 lety poprve
na světlo vydaný. R. 1888 vydán spisek znova »Hlasy katolického
spolku tiskového: a rozebrán úplně. Casté přihlášky 0 list tento
rozebraný nasvědčují, že časový jest až podnes, byt' i r. 1581 psán
byl. Doporučujeme.
Slova pravdy. Vydává Dr. Josef Burian, předseda Jednoty katol.

Tovaryšův_Praze. Liberalismus,

socialismus,

anar

chismus.
Reč, kterou na sjezdu Brněnském přednesl Dr. Ru—
dolf Horský. Cena 4 kr. Doporučujeme k hojnému rozšiřování
mezi dělnictvem.

Homiletika. Kazatelna.

„

Casopis pre katolické duchovnérečni

ctvo. Vydává Fr. Richard Osvald. Ročník XIV. Cislo 12. Kázne
sviatočné a príležitostné.

Sbírka historických příkladův z dějin slovanských,
zvláště pak českých. Kazatelům, katechetům, učitelům,vy
chovatelům a vzdělaným Cechům vůbec sebral a upravil Jan
N. Cernohouz, osobní děkan v Hostivaři. Sešit l. Cena 36 kr.
Sešit první obsahuje hojnost příkladů na slova: Almužna, An
dělé, Anděl strážný, Bázeň, Biřmování, Bludařství, Bohatství, Církev.

Sociologie. Boj proti

klerikalismu.

Drobná perspektiva

moderní společnosti. Přednesl v politickém klubu katolických děl
níků pro Cechy Rudolf Vrba. Cena 40 kr. Na tento časový spis
slovutného sociologa upozorňujeme důstojné duchovní bratry.
Z bohatého obsahu uvádíme některé kapitoly: Vlk v pohádce,
dčlnictvo proti klerikalismu, svobodomyslní proti klerikalismu,
tak zvaní realisté proti kněžstvu, lidovci na Moravě, moderní
škola proti kněžstvu a t. d. Nás nejvíce zajímala kapitola: Bo

hatství duchovenstva a bohatství moderních kapi

ta list ů. Tato kapitola jest velice zajímavá a poučná m n 0 h o —
m n 0 h o. Casový tento spisek neměl by chyběti v knihovně ani
jediného kněze.
Katkolísche F lugschriften. Nr. 81. Die Wahrheit ůber Christus
und die Evangelien gegen socialdemokratische Wissenschaftver
theidigt. Von L. v. Hammerstein, S. J. Berlin 1894.

Církevní právo. Výklad nových zákonů o kongrue du
chovenstva v katolické správě duchovní ze dne
19. dubna 1885 (ř. z. č. 47.) ze dne 13. dubna 1890 (ř. z.
č. 65) a ze dne 7. ledna 1894 (ř. z. č. 6). Doplnčný otisk
z »Casopisu katol. duchovenstva: r. 1893 a 1894. Podává
Dr. Alois jirák, skutečný konsist. rada atd. V Praze, nákladem
vlastním. Cena 1 zl. 20 kr. Jméno vdp. Dr. Aloise jiráka v od
boru církevního práva jest s dostatek známo a také nově vy
daný spis jeho svědčí o nevšední píli a :důkladnosti, jakou jest

sepsán. Praktickou tuto knihu doporučujeme důst.
duchovenstvu co nejvřeleji.

Vorschržften in Stolatax-Angelegenheiten fůr den Seelsorge
Clerns. Gesammelt von Wenzl Schreiner, Pfarrer in Tschcrnoschin
in Bóhmen. Beilage zu lrommes Kalender fůr den kathohschen
Clcrus 1894—1895. Wien. Druck und Verlag von CarlFromme

k..u k. Hofbuchdruckcrei.

V moderní době vytasili se přemnozí přátelé katolického ducho
venstva se štolovým patentem z r. 1750. odkazujíce při placení što
lových poplatků na jeho ustanoveni, pokud se tříd obyvatelstva
a výše štolových dávek týká. Duchovní správcové ocit'ujíse následkem
toho mnohdy v nemilé situaci, z níž jim pomoci může jen znalost
závaznosti onoho patentu z doby josefínské. Toto poučení posky
tuje spis výše jmenovaný. Zkušený a velice sečtělý pan spisovatel
pojednává tu o štole, jejím právním základu, kriticky rozebírá tu
všechna státní nařízení sem spadající a ukazuje pokud a jak jich
šetřiti dlužno v životě praktickém. Duchovní správcové nabývají
tímto spiskem výborné pomůcky v nynějších nesnadných poměrech
štolových; spisek ten poskytne jim náležitého poučení a potřebných
instrukcí, kterak si počinati mají s těmi, kteří na štolový patent
se odvolávají a jím říditi se chtějí. Zasluhujc tudiž spisek ten vře
lého odporučení a rozšíření.
Yan Pauly.

Paedagogika.

Vychovatel. Redaktor Frant. Pohunck. Ročník IX
Císlo 29. Obsah: Obrazyzdějin vychovatelství. VII. Silvio Anto—
niano. Píše josef Moudrý. (Pokračování) Škola jako ústav vy
chovávací. (Pokračování.) Světlo obrazem pravd Božích. Drob
nosti. Literatura.
Paedagogische Vorira'ige und Abhandlungen. Herausgegeb.
v. ]os. Potsch. 4—6 Heft. Kempten. 4. Die wahren Verdienste
'Luthers um die-Volksschule. 5. Die Erziehungsprincipien Du
panloups und unsere modernen Paedagogen. —- 6. Die kultur
historischen Stufen der l—Ierbart-Ziller-Stoyschen Schule.
Malý biblický dějepis. Dr. Bedřicha Justa Knechta.
S 47 obrázky. Dle vydání schváleného 30 nejdůst. bisk. ordí
nariaty do češtiny přeložil František Skalik, kněz arcidiecése
Olomoucké. Cena 20 kr., váz. 26.
Spisy zábavné & poučné. Vlast. Casopis pro poučeni a zábavu.
Redaktor Tomáš Skrdle. Číslo. 12. Obsah bohatý a zajímavý
Náš Domov. Redaktor a vydavatel josef Vévoda. Ročník III.
Sešit 18.5 bohatým obsahem a mnohými zdařilými illustraccmi.
-—é>í!ň3<,o“—

Našim pl. tit. spolupracovníkům
& odběratelůn'i.
Dokončilijsme s pomocí Boží první ročník „Rádce

chovního'i.

du

Dékujíce za milou přízeň jak se strany četných spolupra
covníků, tak se strany odběratelův, kojíme se nadějí, že přízeň ta

i v druhém roce zůstane neztenčena. Směr „R ádc e du chov
n í h o“ zůstane tentýž.

Dr. Josef Burian,
redaktor.

Vácslav Kocián,
pořadatel části právní a liturgické.

,31
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Všem pl. tit. přímívcům

„Rádce duchovního“
děkujeme za vzácnou hmotnou podporu, jakou prokázali časopisu
našemu hojným odebíráním.
'Jsouce přesvědčeni, že tato podpora nebude nám ani nadále

odepřena, odhodlali jsme se k dalšímu zdokonalení „Rádce
duc h o vního“, tentokráte pokud se týče úpravy.
"Nakladatel „Rádce duchovního“

knihtiskárna Cyrilla-Methodějská (V. Kotrba) v Praze.
'i—šlá—i—

Knihy \\ časopisy redakci zaslané.
Obrana. kediguje

l \.\ntišck

Žák. l\očníkX. Číslo 22.

Obsah: ()snma zákona o nedělním klidu \ Rakousku. — l'reu
\\eunn odm st;\rol\z\tolicl\_\sjezd. Fr. Žák. _ janunvcm—J
Napsala Mme. Bourdon, přeložil Vojtěch Kameš. — Casová
Zpl.i\y. ——l)\ohnosti.
:?

l/Ívďmf'aíal. Red;\ktor Fr. Poh \\\\ e k. Ročník IX. Číslo 33.
Obsah: Obrazy 7 dějin v_\chovatelství. \'ll. Silvio Antoniuno.
Píše los. i\loud1ý. (Pol\'\nčo\.'\ní). ——Školajako \'\st:\v\\cl\o\;'\
vuci. \Pol\r:\čo\z'\ní.) — Zn heslem: Skolou pro ži\ot. __
Realie ve škole obecné :\ jejich poměr ku předmětům hl.\\ ním.
Sehral a uvažuje Václav Procházka, učitel. — Drobnosti. »—
Spišy redakci

zaslané.

——»
Konkursy.
*

*

——Zasláno.

*

Vlasť Ročník Xl. Číslo 2. Redaktor Tomáš Škrdle. ——
()l')>;:\l\:
Nástin učení jana Amosa Komenského :\ učení Petra ('.hclči
ckčlzo. Napsal Dr. Ant. Lenz. (Pokračování) — Otčenáš flm
Pau—rl.\'eršorané drama o jednom jednání. Francouzsky nn.—
psal l<“r:\nc_.ois
oppée.bratři.
Přeložil
P. ]nn\_\'n\)>;\l
Dvořák.Bohumil
l\'\"i7'.o\'n\'l\'.(Po
l\";':\čo\':'\\\í.)
—<C])vn
()l)r.'\7el\.
Bmdskj.
(l)okončení.) ——josef Benedikt (Íottolengo. P\í$\)č\el\ k ději—

nám katolických kněží lidumilů :\ dobrodinců. Píše josel' Fle
kaiček. (Pol\'\':\čm';'\\\í.) ._ Slovo () l]_\'lTanl()_"'lllužických

Srbů.

Píše l\'. Konrád.
(Dokončení)
l\.\tolicl\'_\'cl\.
l'rekládá
P. Sigrismund
Bouška.—/ O.cizíchl Šbásník'ů
— B\čtélkn.
Slo
\'insky napsal A. luntek. Preložil I'r. Štingl. (Dokončení. \ —
ll.\\o\ští Lesúcí. .\z\\)s.\l josel \'o\\d\ál\. — Dr. l\;a\\tišel_<1\'\\'\sl.
Píše Al. Dostál. —- Agitace pro pravoslaví.

Družstvo \lasf

Píše Fr. Zák. -—

jeho odbory a fondv n naše katolické \)o—

můry vůbec. líše lom. Šk1dle. (Dokončení) — L7—.\\\\'ní
_*
lfitermura. ——l)\ol)né literární a jiné důležité zp\á\"\ \\ (nohy.

Úmrtí.

*

Dělgucke' novimv. Redaktor Tom. ]. Jiroušek.
(íslo

Ročník l\'.

5. s následujícím obsahem: Volb_\ \ Belnii. (l)\. Ru

doli
l'll0\sl\ý\j)
-—-V70\
katolického
(l)\. R\iclolfl-lo\sl\\".\
—L
celého 5\čtn.
— Ruzne
prá\'\ pána.
. — 7\)rz'\\'\rspolkoré.
—

Přiloženojest :llm nických
*

listů<< číslo 2.
*

* .

Sbirka historických příkladzw z dějin slovanských, zvláště
pak českých. Kamtclum, katechetům, \\čitelum \)chmntelum
n vzdělaným Čechům vubec seblal a up\a\il Jan .\e\). (Íe\
\\ ()h.\\ uz,

osobní

děkan v l-lostivaři.

Sešit 2.

Cena 36 kr.

Z\íšlužnó toto dílo jest doporučeno ncjdůst. českým episko
páten a dochází všeobecné pochvaly.
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kaplan u sv. Štěpána.

Schváleno nejdůst. kníž. arcib. konsistoří v Praze.

V PRAZE 1895.
Cyril)0-Mcthodčjská knihtiskárna a nakladatelství
V. Kotrba.
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P. T. našim 1m. odběratelům!
Vyhovujíce přečetným v_vbídnutím, odhodlali jsme
se vydávati o b č n s
.

sbírky výborných časových kázání
jakozvláštní přílohy částí homilolické„Rádce
duchovního.“ Tyto přílohy, ač vyplněny budou mato

ríalem veskrze cenným, dostávatí budou naši pt. pp.
odběratelé v cenách nejlevnějších.
První svazek je uchystz'm již k tisku.
Nakladatelství „Rádce duol1ov'ního“.

Nová znamenitá díla!

sva—W IU—
v::
A JEHO APOŠTOLSKÉ CESTY.
Napsal abbé IOL' ARD.

IAIbbé l'OIIžlldjest jeden z nejslavnějších té doby hist01iků cír
kmních. Jeho „Život Pána naseho Ježíše Klista“, „Sv. Petr“
Šel? apojiné
spisy
učinily
jméno
Spisům
těmvydáváme.
důstojně
boku
stojíslavným
jmenovaná
kniha,
již jeho.
v iouše
českém
Kniha, kde věda, historie a kritika podaly sobě ruce. by vytvořily
dilo dokonalé, kde vznešené myšlenky vybroušený sloh odívá v roucho
půvabné. zasluhuje, by si jí p0\šimlo naše čtenářsho. Alcheo
logic topogiafie, geoglafie a kultumí historie poskytují v ní množ
ství zajímavé & poučné látky, jež nás seznamuje s jednou z nej
větších součásti \eleříše římské, s Malou Asií, s obyvatelshem a
kulturním životem jeho, a zároveň líčí klassickou půdu staroby
lých Athen, obchodní město Korint a památný lifesus i s jeho
pověstnou bohopoctou Dianinou, slovem slovutný spisovatel všech
pomocných věd historických spojiv je s apologetikou, užil, by po
dal dílo v každém ohledu znamenité.
Ciníce dílo to přístupným velectěnému čtenářstvu, máme za
to, že se mu zavděčímc; zvláště však přáti si jest, by se knize
dostalo přístupu do kruhů naší intelligence světské. Tato ráda
se uzavírá. proti všemu, co vyšlo 2 péra katolických spisovatelův.
Než počátek již učiněn, slavné dílo Didonovo učinilo průlom
v hradbách těch; najdeš je již v knihovně advokata, lékaře, bo
hatého obchodníka a jiných laiků. Kéž tam i přístupu najde nej
horlivější učedník Páně — „Svatý Pavel“.
Aby se tak stalo, vznášíme vřelou a. uctivon prosbu k velc
důsh duchovenstvu, by nám v té věci své laskavé podpory ne—
odepřelo. Může nás podporovati dvojím způsobem: předně, za—
půjčí-li první sešit laikům, kteří se o věc interessují; jsme jisti,
mnohý, přečte--li si jen prmí sešit, najde \ něm takové záliby,
že si snad i celé dílo objedná; za druhé, nebude- li s obtíží. by
icdakci „Čecha“ nebo knihkupectví Cyrillo--.\lcthodějskému zaslány
byly adiéssy těch, kterým by první sešit mohl býti poslán aspoň na
ukázku. — Dílo'vydávati se bude v seš. o 4 a půl archu za 51)kr.
Přidány budou d\ě mapy a dva polohopisné plány. Celé
dílo nebude obsahovati. 106 5 neb 6 sešitů. — Při tom dovolu—
jeme si upozorniti: aby se u1citi mohl náklad celého díla, pro—
síme, by nám první sešit, kdoby předplatiti se nechtěl, laskavě
do 14 dnů navrátil, jinak budeme jej považovati za předplatitele.
Nešetřili jsme nákladu, by důstojně bylo vydáno dílo tak
výhni-nó, a proto prosí o laskavou podporu s úctou podepsaná
\<.\'-|\»|'l'ISI(An.\'.-\
CYRILLO-METHODĚISKA v. KOTRBA.

.

v PRAZE.

Nová znamenitá dila!

Bible a nejnovější objem; ešeřo
V

'*>>*3Palestině, Eggptě & flssgrii.

J\

Napsal F. VIGOUROUX

Ělda
se, jako by Bůh Egypťany & Chaldejce vyvolal z hrobů v pravý
'
"čas. Out nový život vlil v exegesi a apologetiku křesťanskou
% Jeho
v době,
kdy racionalismus
Vyhledává.nových
zbraní,
aby podkopal
mocné
dílo. „Jest pamětihodno“,
di dr.
Bickell,
„že oba
velikolepé objevy historické naší doby podávají si takořka ruce, aby
obhájily mojžíšský původ Pentateuchu, Zatím co egyptologie nás až do
nejmenších podrobnosti poučuje o poměrech egyptských a potrrzuje tím
authentíčnost této knihy, nutic nás, abychom uznali, že ji sepsal autor,
jenž jako Mojžíš žil v údolí Nilském, ukazuje assgriologie falešnost
hypothésy o různých původních pramenech a dokazuje jednotu tohoto
základního spisu zjevení božského.“ Kdo by nežasl, vida, že v době,
kdy nevěrecka kritiku. povstala a. prohlásila, že nevidi než mythy
v Písmu svatém, Prozřetelnost vyvolala mrtvé z jejich hrobů, aby
vydali svědectví spisovatelům Písma sv.? Archeologické ob_iery učiněné

v Egyptě a v Assyrii vdobě novější potvrzuji tudíž historičnost &
pravdivost našeho Písma svatého. Mrtvé stavby a památníky egyptské
a assyrské, jež po dlouhé věky zrakům lidským pod ssntinami byly
skryty, jakož i záhadné zprvu nápisy hieroglyfické a. klínové oživly
takoi-ka a rozhovořily se úsilím neúnavných badatelů, aby pronášely
nad jiné přesvědčivé. a pádna svědectví na obranu knih posvátných.
Naplnila se tu v podivuhodné míře slova Písma svatého : „Budou-li
tito mlčeti, kameni bude volati “ (Luk. 19, 40) a „Kámen ze stěny
křičeti bude. a dřevo odpovidati bude“ (Hah. 2. ll.).
Dílo Vigouronxovo, kteréž vzbuzuje obdiv celého vzdělaného
světa, odhodlala se podepsané nakladatelství vydati v českém překladě,
doufajíc, že dilo tak nákladné „nalezne u veškerého vzdělanstva če
ského hojné přízně a podpory. Ceský překlad, k němuž slovutný spi
sovatel s nevšední ochotou dal svoje svolení, & jejž nejdůstojnější kn.
arc. konsistoř Pražská pl-ípisem ze dne 25. srpna 1894. č. 8109.
schválila, vycházeti bude v sešitech bohatě illustrovaných ve lhůtách
volných.

KNIHTISKÁRNA

CYRILLO-METHODĚISKÁ V. KOTRBA

v PRAZE.

GF“Sešit !. vyjde na počátku prosince. 13

List—y homiletická.
©7152 Que;

Ctvero řečí adventních,
které napsal: Dr. RUDOLF HORSKÝ.

V nerovném zápasu.
lll.

Živá smrt.
»Tčlo zajisté mrtvé jest pro hříchu.
Řím. a, ,10.

Když poprvé do senátu římského vstoupil Stilicho, vycho
vatel pozdějšího císaře Honoria, zůstali všichni senatoři ohromeni
neobyčejnou sličností jeho tváře i celé postavy tělesné, tak že za
dobrou chvíli ani promluviti nemohli. »jak krásný to člověk!:
zvolal konečně jeden ze senatorů, načež ihned ozval se hlas vedle
nčho sedícího starce: »Ano, jak krásná to živá mrtvola!
,
Zivou mrtvolou nazval oncn stařec žijícího člověka a to prá
vem a ne poprvé. Již Diogcncs učil, že smrt a život od sebe se
neliší a vtipkáři, který mu namítal: :proč tedy raději si nevyvolis
smrt místo života?: odpověděl: »právě proto, že obojí se od sebe
neliší;- a mudrc Epicharmus nejraději bratrem smrti se nazýval.
l staří lsraelité měli to přesvědčení. že tento život od smrti se
ncrozeznává, nýbrž že člověk jest jaksi smrtí živoucí a proto také
měli pro oboje totéž slovo — methim. Methim znamenalo u nich
živé a znamenalo také m rtvě. »A skutečně není pozemský život
náš než živou smrtíc, praví svatý otec lnnocenc ll., »nebof žijícc
umíráme a přestaneme umírati teprve tenkráte, až přestaneme
žití.: Zdá se v tom na první pohled býti rozpor-„ ale rozpor ten
ihned se rozplyne, jakmile světlo pravdy na něj vysvitne. V po
dobenství věc vyl'ožím.
Nad branou v Eggenbergu vytesána jest podoba hořící svícc\
jakožto obraz lidského života a pod ní napis »illustrando. con—
sumor ——hořic, hymna. Jak trefný
Rádce duchovní.

to obraz,

kterým

se život
. '

'

_'—4_
lidský v obrazu tom vystihá! V té chvíli, kdy život lidský se po
číná, rozžehá se jeho světlo, každým dnem však, každou hodinou,
každou sekundou ubývá, jako ta svíce hořící. Ti dnové, kterějsme
již prožili, nenáleží více životu, nýbrž smrti. Smrt jest zasnoubená
s lidským životem a proto jest jako družka nerozlučná stále u něho,
ani na chvíli ho neopouštějíc. — V hluboké rozjímání pohřížen,
klečel světec, maje hlavu k prsoum skloněnou. Rozjímal 0 po
míjejicnosti lidského života. A tu najednou jakoby viděl pole ve
liké, plně klasů zlatozrných a slyšel hlas: Viz, tof lidský život!
A aj, vyšel žnec a začal kositi neumdlóvaje. Kosil ve dne, kosil
i v noci, a tisícově klasů padali pod ostrým jeho nástrojem, až
padl klas poslední; žnec měl na čele nápis: smrt. jako polem
osetým jest život náš, na němž miliony zlatých okamžiků se vlní,
ale neunavný žnec smrt poráží, jeden okamžik po druhém, dokud
nepadne poslední klas posledního okamžiku. Zijeme, avšak žijícc,
stále umíráme, umíráme každým okamžikem aproto ten život náš
jest v pravdě živou smrtí.
Ulekán, táže se člověk: Smrti, děsná smrti, kdo tě učinil?
a matným okem k nebi pohlčdá. A v odpověď mu zní slova
Ducha Svatého: »Bůh smrti neučinillc ——Kdo tedy ji poslal na
tento svět? — A týž Duch Páně dále odpovídá: » ,ávistí ďábla
přišla na tento svět.: A kdo dal ďáblu právo, aby smrt na svět
vyvolal.> A odpověd zní: hřích, neboť »tělo zajisté mrtvé jest
pro hřícha. Stvořiv Bůh člověka, učinil jej »duši živou:, porušiv
hřích člověka, učinil jej živou smrtí
Hřích první to byl, který
tělo naše vydal smrti na pospas a smrt a její družina, tisiceré
totiž nemoce pozvolna hlodají na něm, až se skácív hrob. »Který
koliv den z něho jísti budeš. smrtí umřešc, pravil Hospodin k Ada—
movi a také skutečně v týž den, v touž hodinu, v kterou první
rodiče jedli se stromu zapovězeného, usídlila se vtěle jejich smrt
jako královna, počínajíc ihned smrtící své dílo.
Přátelé drazí, to, co způsobil na těle hřích prvotní. působí
dále na něm hřích každý, neboť každý hřích pracuje smrti do
rukou. l—lříchprvotní smrt na svět přivolal a 'hřichové osobní
smrti v rušivóm dílc jejím pomáhají a ji podporují. Tělo zajisté
mrtvě jest pro hřích, avšak hříchOvé osobní vtiskují _tělu pečeť
smrti ještě hlouběji, abych tak řekl, dělají člověka ještě smrtel

nějším,zkrátka, hřích to byl a hřích to jest, který dělá

z člověka živoucí smrt.

Pojednání.
Dle přibližných výpočtů narodí se každodenně kolem jednoho
sta tisíc lidí, avšak, jak lékaři pravi, ani jediný člověk nenarodí
se úplně tělesně zdráv, nýbrž každý přináší zárodek smrti v těle
svém na svět. Buď srdce, nebo ledviny, nebo plíce, neb i více
útrob najednou, nejsou tak dokonale vyvinuty, jak by vyvinuty
býti měly a chovají tim již zárodek budouci nemoci v sobě. Třeba
jen, aby přišla doba zárodku příznivá a zárodek vzroste v nemoc
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smrtelnou. Nedávno zemřelý ruský car, fysiologickou tuto pravdu
opět potvrdil. Podle. těla silák, obr, myslíl on a s ním všechna jeho
družina, že nemoc se ho nctkne a hle, zárodek choroby ledvin,
který sebou na svět přinesl, během času se vyvinul a zlomil
před časem život, který se zdál býti nezlomným. Tento zárodek
smrti, který každý na Světsi přináší, nazval sv. Pavel ostnem, a
ukazuje i na původ tohoto ostnu, kterým není nic jiného, leč dědičný
hřích. Dědičný hřích, který každému potomkovi Adamovu hned
v prvním jeho početí do duše jest vtištěn,jakožto smutné dědictví po
prarodičích, ten dědičný hříchjest zároveň ostnem, který i každému
lidskému tělu smrtelnou ránu zasadí, na niž tělo lidské dříve neb
'později umírá. Naše doba mezi jiným pilně zaměstnává se statistikou
úmrtnosti, totiž vypočítáváním, kolik kde lidí z jednoho tisíce
ročně průměrně zemře, a tato statiska k překvapujícímu došla
výsledku, že úmrtnosti přibývá,
že totiž věk od věku umírá
lidí více.
\7 čem vězí toho příčina? Obyčejně se svádí příčina
toho na neutěšené poměry společenské a stále se volá po .zdra
votních nápravách. Ale tažme se jen dále: kdo zavinil nynější
neutěšené poměry společenské? a dojdeme k odpovědi, že tím
vinníkcm jest opět hřích, vlastně celá řada hříchů od lidstva pá
chaných. Ano, stále vzrůstající počet hříchů jest poslední příčinou
stále vzrůstající úmrtnosti v lidstvu. Hříchové urychlují smrt

iu jednotlivců
i u celéspolečnosti
lidské.
-'1ažmc sc dnešního
moderního světa,
v čem myslí, že
život 1lidský opravdu záleží a dostaneme v odpověď: Žíti jest
tolik, jako užívati a proto jen ten na světě opravdu žije, kdo
světa hodně užívá. Tak hlásali již .v starých dobách hedonisté
a v nových dobách neznabožští liberalové tomu učí, kteréhožto
učení oběma rukama uchopili se i socialní demokraté. jejich
zakladatel Lassallc, podobně jako druhdy Buffon, tvrdil, že nej
vyšším cílcm člověka na světě jest smyslná rozkoš, a proto vy
zýval k hojnému užívání světa smyslného. Ovoce, které viselo na
stromě zapovězeném, bylo krásné na pohled a to také ponuklo
Evu, že jedla, netušíc, že ta napohledná krása a libá pochut' v sobě
ukrývá smrt. l ovoce hříchů, k' nimž smyslnost láká, bývá krásné
na pohled, ale bývá v něm ukryt jed, který život otravuje a ničí.
jděme světem a pozorujme jednotlivce i celé národy.
a) Žádostivost

těla jest první bič, který je pohání.

Stará prostota jídel a nápojů vždy více a více mizí, a nový věk
sahá spíše po jídlech dráždivých než sytícíchapo alkoholu. Když
navštívili oni vzácní tří hosté Abrahama, pohostil je jako kníže
nomádů velmi skvostně. A co jim předložil? Chleba v popeli pc
čený, mléko a něco telecího masa. Tot' byla celá skvostná hostina.
Když svatý Antonín nav—.tí\
il Pavla poustevníka, podal mu tento
k jídlu chleba a \ody řka, po cclýchšcdcsátlct, že ničehojiného,
'leč toto, nepožívá Svatý Irantišck Serafinský, pozván byv ku
stolu boháče, ani se nedotckl vzácných jídel, která se mu podá
vala, nýbrž vytáhnuv kus chleba 7. habitu svého, pojedl. Dnešní
.svět ovšem nad prostotou této stravy krčí rameny, on touží po
()*

pokrmech zvláště vybraných a to v míře nezměrné, která až hří
chem se stává, poněvadž dle slov sv. Pa\la činí takto své břicho
svým bohem.
\'yběračná, nekrocená požívavost zachvátila svět který v ní
svého svrchovaného blaha hledá; dnes svět nejí, aby život za—
choval, nýbrž žije, aby jedl a běda člověku, který by vystoupil
a řekl požívavému světu do očí: zastavavraf se pomalu k jedno
duchosti předků nejstarších! Za zpátečníka a nepřítele lidu jcj
vykříčí, který mu života nepřeje. Ale tu vystupuje strašná stati
stika, s níž v ruce vystoupil i známý farář Kneipp na řečniště
a pravil: ještě do nedávna žili lidé průměrně 34 roků, dnes již
jen 28. Tážcme se, kdo jest ten lupič, který lidstvu života ukrádá
a smrti v náruč jej vrhá.> jest to moderní, zhýralá požívavost, jak
Liebiu v 32. psaní svém o chemii jasně dokazuje a nač již otec
lékařů Hippokrates poukázal. () starých Škotech vypravuje Bon
sius ve své historii škotskóho národa, dokud dbali jednoduché
střídmosti, dotud nebyla známá v celé zemi ani zimnice, ani celá
řada nemocí, od těch dob však, co vetřela se mezi ně moderní
požívavost, dostavil se zároveň celý zástup nemocí dříve nezná
mých. Totéž vypravuje Tacitus (Agricola cap. Zl.) o Anglech
a dokládá, přijavše jemnou kuchyň, domnívali se bláhovci, že tím
přijali vzdělanost, a zatím to bylo část jejich otroctví. Naproti
tomu Caesar (de bell. gal. ]. l.) vychvalujc Bclgy za národ nej
stateěnější, poněvadž nepřijali rozmařilosti římské, nýbrž zachovali
starou jednoduchost života předků svých.
co mám říci () ncstřídmosti v požívání nápojů v době
naší, zvláště nápojů"alkoholických? Ty to jsou, které nejvíce na
plňují nemocnice a hřbitovy, ty to jsou, které znamení smrti
vtiskují v živé tělo ještě hlouběji a činí je smrtí živoucí.
Mimo rozmařilou nestřídmost jest však ještě jeden hřích,
který dle slov sv. Pavla ani jmenován býti nemá ve shromáždění
svatých, který ale nejvíce naplňuje svět a zalidňuje peklo. Za
lidňuje peklo, ale dříve zalidňuje nemocniccahřbitovy. Na ulicích
potkáte dnes tisíce lidí vyžilých, kterým tajný oheň nemravnosti
setřel s tváře čistý růmčncc a vtiskl v ni bledost hrobovou. jsou
to živé mrtvoly, které světem se plíží. Poslechli hlasu satanova,
který jim ukazoval hřích ten v podobě lahodné a vyzýval je: jen
jezte, neumřete. A jestli, otřeseni výstrahou svého svědomí váhali,
domlouval jim: nebojte se, mládí se musí vybouřit. A oni jedli
z tohoto stromu jedovatého, ale nečistým ohněm vysílenó tělo,
z něhož děsná smrt se dívá, již sotva vlekou. S nečistým jedem
vsáli do sebe stcré nemoce, které urychlují jejich smrt. »—

b) Ž á dost ! vost

očí, toť druhý bič, kterým satan svět

pošlehává v náruč smrti předčasné. Svět vede zápas () mamon
a pro mamon; chce míti více, než potřebuje a aby více potřeb
měl, zbytečně si jich přidělává. Pro mamon napiná se pracovní
doba až do úmoru, pro mamon zapřahá sc slabá žena a nedo
spělé dítě ku práci, která jest nad jejich síly a která je tělesně
hubí, pro mamon nedopřeje se lidskému tělu odpočinku potřeb
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ného a 7nesvěcují se služebnou prací neděle í svátky, be7 ohledu
na to, že statisíce lidí toto přepínání tělesných silzaplatí životem.
A konečně

c) pýcha

života

jest třetím hlavním bičem l< předčas

nému hrobu ženoucím. Tajným hněvem zžíral se Kain až opadla
jeho tvář, a proč;> Z pýchy, že na jeho obět Ilospodín neshlódl.
Na polo rozumem se pomátl a tělesně scházel Saul a proč? jeho
pýcha nemohla toho snéstí, že David více byl chválen než on.
V hněvu mrtvicí raněn, mrtev klesl Diodor Cronus a proč.> (“)n,
který se pokládal za nejvtipnějšího člověka, nemohl rozluštiti há
danku mu předloženou. Měl bych nyni mluvíti () nesmyslné modě,
která jest jen dcerou pýchy a která nadělala z lidí již miliony
mrzáků tělesných, ale není toho třeba, poněvadž tisíce toho pří
kladů vidíte vlastníma očima. () velikých národních slavnostech
ve Spaňhelích chodí také za obry v nádherné šaty vystrojené
figuríny ulicemi. Kdo je vidí, any se procházejí v hedvábí a kment
upjaté, domníval by se, že skutečně obrovská síla v nich dřímá,
ale aj, v těchto kostýmech obrů bývají často oblečení chudasové,
kteří jen s namáháním se vlekou. Na to si často vzpomenu, když
viclívám mnohé vystrojené figuríny, které pýcha nerozumné mody
sešněrovala a upjala, vycpala a nalíčila jako obry na pohled zdravím
kypící, kdežto vskutku jsou to chud'asové, sterými nemocemi sklí
čení, z nichž smrt skleněnýma očima se dívá.
A tak bychom mohli předváděti hříchy jeden za druhým
a přesvědčili bychom se, že každý těžký hřích nejenom že
usmrcuje duši, nýbrž i tělo činí takřka smrtelnějším, poněvadž
mu života ubírá. A podivno dost, lidstvo, které se tolik smrti
bojí, samo lehkomyslně v náruč smrti pospíchá jakoby se ji ani
dočkati nemohlo. Život náš beztoho dost rychle k hrobu letí,
ale lidé si přípinají tisícera křídla hříchů, aby jestě rychleji dolc
tělí ku hrobové

bráně, jíž se ——lekají.



2. Sto čtyřicet let stár byl slavný lékař Hippokrates, když
přistoupil k němu mladík jeden a tázal se ho: »Cos činil mistře,
žes takového věku dosáhlř<<A on odvětil: »Nikdy jsem nepo
pustil úzdy náružívostem !<<Zlatá to věru slova, jimiž otec lékařství
předepsal recept všem příštím pokolením. Ale naše novomodní

zdravotnictví osvědčeného tohoto receptu nedbá. Zdravotní kon
grcssy a zdravotní rady starají se hlavně o to, jak by nemoci
léčily, ale všechno to málo prospěje, neobrátí-li se hlavní zřetel
k tomu, aby se nemocím předešlo. A poněvadž hlavním zdrojem
a šiřitelem největšího počtu nemoci jsou hříchové, musí nejdříve
ucpány býti tito pramenové jedovatí. Veliký biskup Ketteller
volal: »Bídu tělesnou obyčejně předchází bída mravní a proto
nikdy nevyléčíte bídu tělesnou, jestli jste dříve neule'čili bídu
mravnía. Něco takového ale dovede jen hygieína náboženská,
která léčí hřích a která právě prakticky provádí recept Hippo
kratův, pojímajíc v uzdu náruživosti lidské.
a) l, á do st i vo s t tě l a a z ní vyplývající rozmařilost
a rozkošnictví křesťan především přemahá. On ví, co sv. lavel
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napsal křesťanům v Rímč: „Budete-li podle těla živi, to jest,
pustíte--li uzdu náruživostem lidským, zemřete; pakli duchem
skutky těla mrtviti budete, živi budete. »jestli rozkošnictví a roz
mařilost život lidský tisícerým nemocem na pospas uvrhá, kře
sťanská asccse umrtvováním náruživostí život prodlužujcanemoce
zahání.

»Střídmost prodlužuje

život,<< pravil Duch Sv. v knize

Sirachovč. A že tomu tak, celá řada příkladů potvrzuje. Vizme
jen poustevníky starých dob, jejichž pokrmem byla zelenina
a chleba a nápojem voda, jak vysokého při tom věku dosáhli.
Sv. Sebas byl živ 100 let, svatý jacob perský 105 let, sv. Pavel
poustevník 113 let. V ř'du Trappistů, kteří za celý život masa
nepoživají, nejméně jeví se nemoci a mrtvice jest u nich neco
neznámého. Svatý 'lomáš Aquinský na jídle málo si dal záležeti,
že často od stolu vstal, ani nevěda, co byl jedl a přece byl muž
pevného zdraví a neobyčejné síly duševní i tělesné. Svatý Sigmund,
polský král, byl již starcem a ještě nevěděl, jak vino chutná;
umiraie, vyznal, že se nikdy do syta nenajedl.
lo dobře věděli i mužové vědy, že střídmost prodlužuje
život a upevňuje zdraví, a proto také císař justinian, když spolu
:; nejvýtcčnějšími právníky pracoval na pandektách, prostičkou jen
stravu jidal, a často jednou jen za dva dny.
Veliký Newton, když hluboká svá díla psal, poručil si, aby
mu jen rostlinnou stravu podávali a z té střídmě požíval, řka:
Chci zachovati si mysl jasnou a zdraví neporušené. A také do
sáhl věku 90 let. Do nekonečna mohl bych uvésti příklady na
dotvrzenou, že právě střídmost to jest, která zaplašuje nemoce
a zadržuje smrt v běhu jejim.
Se střidmostí musí ruku v ruce kráčcti i čistá zdrželivost.
je-li nemravnost spojencem smrti, která síly tělesné vyčerpává
a podobu smrti v tělo lidské hlouběji vtiskuje, jest čistota svrcho
vaným smrti odpůrcem a hlavní podporou tělesného zdravi. To
dobře věděli již staří zápasníci římští a proto vždy dlouhý čas
před zápasem žili ve zdrženlivosti co největší. V křižáckých taže
ních pi osltve ý rek Bohumír Bouillonský měl takovou sílu, že
jediný m tnutím častokráte rozfal nepřítele od hlavy až k sedlu
i s brněním. Otázán byv, odkud vzal ohromnou tuto sílu, odvětil:
lu sílu mi čistota dává, neboť vězte, že nikdy jsem se nemim
ností neposkvrnil. A také skutečně tažme se lékařů na př. světo
známého Hufelanda, co () zdrželivosti soudí, a on odvětí: »Zdrže
livost jest prostředkem, kterým se život lidský prodlužuje, jest
podkladem mužného charal<teru.<< Na to vypočítává statisticky
trvání života lidského a di, že zvláště neobyčejné množství pří—
kladů dlouhého života nacházíme mczi eremity, kteří při přísné

dietě prosti b\li všech vášní a všeho co vášně budí. Svatý jan
apoštol, panic čis oty neobyčejné, byl živ 98 let; svatý Antonín,
nejobratnější vítěz nad pokušením proti čistotě byl živ 105 let;
sv. Remiyius 96 let, sv. Šimon Stilites 109 let a sv. Romuald
120 roků. (istota dodává tělu zvláštní svěžesti. Třebajen v7pome
nouti Nejsvětější Panny, této čistoty vtělené. Šedesát let jí bylo,
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když ji viděl Dionysius areopagita a vyznal, že líbezností její
tváře tak byl dojat, že kdyby nevěděl, Kristus že jest Bohem,
ji by za Boha byl pokládal. Třicet osm let nemocná ležela svatá
Lidvina, tento anděl čistoty, a aj, všechna ta dlouhá a bolestná
nemoc nemohla setříti ušlechtilost sjcjí tváře, která zářila krásou
nadpozemskou.

b) Zádostivost

očí, pravilijsme, jest druhým bičem

v rukou ďáblových, kterým nás k smrti pohání. I tento bič musí
býti zlomen a můžebýti zlomen jen láskou k Bohu. Kdo miluje
tento svět a žene se za mamoncm, ten nemůže zároveň milovati
Boha; přemoci lásku a žádostivost k světu lze jen láskouk Bohu.
Ale láska k Bohu v tom se především jeví, že ten, kdo Jej mi
luje, boji se hříchu. Láska k Bohu přcmahá svět, vítězí nad hří—

chem a vítězí i nad jeho následky. Svatý Karel Borromcjský dostal
40 tisíc kusů dukátů za panství jedno. Jaká to příležitost pro
světáka pyšniti se takovým bohatstvím a rozmnožitijel Ale svatý
Karel. než měsíc uplynul, neměl z nich více ani haléře. A když
chudíně vydával halíř poslední, byl nejveselejším. Láska jeho
k Bohu přemohla všechnu náklonnost ku světu a jeho mamoně.
A jak láska k Bohu i tento život udržuje, celá řada svatých
a světic Božích ukazuje. Srdce maje neobyčejně zvětšené, čtvrté
a páté žebro zlomené, celou levou stranu hrudníku rozšířenou,
žil sv. Filipp Nerejský ještě padesát let k ncsmírněmu podivení
všech lékařů, zvláště těch, kteří tělo jeho pak pytvali, Prota
& Cisalpina. Blahoslavená Maria Alacoque, svatá Lidvina, Mikuláš
Klaus a jiní po celá leta mimo nejsvětější Svátost ničeho nepoží
vali a div divoucí __ zůstali živi._Láska k Bohu je sílila.
Zcela přirozená to věc. Láska ku světu vášně bouří a roz
bouřené vášně, tot“ jsou „plameny, které život lidský rychleji otra
vují; láska k Bohu pak vášně uhašuje a proto život lidský mír

ným plamenem dělc plápolá, jako tichá lampa oltářní.
c) ]) ý c h a života
konečně, toť třetí pomocnice smrti. [ ta
může býti přemožena » pokorou. Snad nebylo pokornějšího člo
věka, než byl sv. František z Asissy a přece když po smrti ote
vřeli tělo jeho, nalezli zvětšenou žluč a všechno ústrojí nasvědčo—
valo tomu, že dle přirozenosti své byl nakloněn hněvu a pýše.
Přemahal se a tím si zachovával život. Pýcha jest jako divoká
bystřina. která rychle se žene a co sejí v cestu staví, vírem hněvu
podvrací, kdežto pokora jest tichým tokem potůčku, který zavla
žuje břehy a úrodnými jc činí. V bouři stahují se ryby do hlu
biny a jsou tam bezpečnými, v bouři tohoto života stáhni se i ty
v hlubiny pokory a budeš bczpečen. »Pane, jsem popudlivý;
jakmile se mi něco nedaří, pak nemohu spát, nemohu jist, jsem
celý rozechvěn a od toho slábnu a hubnu na těle. Dejte milékua.
'l'ak volal nemocný k lékaři a ten napsav něco, podal lístek ne
mocnému. Recept zavíral v sobě jen jedno slovo a to znělo:
klid. Ano, klidu jest potřeba k udržení zdraví a života, ale kte
rak možno, aby pýchou života rozbouřený Člověk klidu požíval.>
Tu třeba stáhnouti se do hlubiny pokory jako David před Sau
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lem, jako Abel před Kaincm. Dejme světu pokonu a s pokorou
zavládne v něm klid dUse\ni a klid ten \yženc dobrou polovici
nemoci se světa. -—

A nyní se tážu:

Chceš na světě prodloužiti si ži\ot svuj?

Pakli ano, pak jednoho hla\nč dbej: \'aruj

se hříchu,

nebot“

tělo mrtvé jest pro l\řícl\. Dost na tom, že pro hřích dědičný
smrt na kořenech našeho života hlodá, nesvolávej jí však v hří
ších pomocníky, kteří by hlodati jí pomáhali, aby strom života
tvého neuschl \ychleji. Nc ten jest oplavdovým přítelem člově
čcnstva, kdo v hřích je žene, nýbrž ten, kdo od hříchu je
odvt.'ací
Svět mšem k hříchům svidí, ale ne7apomcňte, přátelé di a7i
svět že jest náhončím satanmým a satan že jest otcem smrti
jako \ o\oci rajském skryt byl jed smrti, tak i v ovoci hříchu
tentýž jed se nachází a otravuje proto člověka hřešivšiho rychleji.
Vypravuje se o škorpionovi, že obět svou nejdříve lísá a hladí,

a pak najednou smrtící osten, jeduplný \ ní vrazí. lak činí'\ satan
k hříchum lákající. Lísá, hladí tento starý škorpion, ty které s\.'\dí,
jakoby nejlépe to s nimi smýšlel, a než se svedený naděje, již
smrt pro spáchaný hřích rychlejším tempem život ukracuje. .\'e
může ovšem tvrditi a také netvrdí nikdo, že kdo by nikdy ne
hřešil, nikdy že by nestonal a nikdy že by neumřel, nikoliv, ale
to pravdou jest právě dokázanou, že ten, kdo jed hříchů pije,
vydán jest na pospas nemocím více a umírá dříve, než by se
bylo stalo, kdyby byl nehřešil.
Uslyšev o tom, že svatý Aloisius chce uchýliti se do klá
štera, poslal jej otcc jeho s bratrem Rudolfem na cesty po dvorech
knížecích. At" viclí Aloisius, co opouští, jakých rozkoší, jakých
radostí se zříká. A poručil oblékati Aloisia do nádherných šatů,
dal jej obklopiti krásnými dívkami a voditi po radovánkách svět
ských. Když pak se Aloisius vrátil, vyznal upřímně: To všechno,
co jste se mnou činili, mne utvrdilo v mém přesvědčeni 0 bez
cenností všeho, čeho svět podává. A když podepisoval listinu,
kterou se odříkal koruny knížecí \ svého ve'vodského titule i panství,
jásal velice, že za bezcenný svět, vyhrál cenná nebesa. Křesťané
drazí! Procházejicc tento svět, vidíte i vy jeho rozkoše a tak
zvané blaho, které podává. Hudba stíhá hudbu, zábava zábavu,
ples jde za plesem a radovánka za radovánkou. Ale nezapomeňte
podívat se potom do velikého domu, který obyčejně na konci
města stává a z něhož vychází zápach podivný, zápach nemocnice.
Vejděte i tam a projděte síně její. Uvidíte na sta živých mrtvol
na lůžkách se svijejících a diagnosa devadesáti procent z nich
ukázala by pravdu (lěsnou. Co jest poslední příčina nemoci toho
zde? ——Opilství!

Co toho

zde.> ——Smilstvo!

A toho tady> ——

Hněv. A onoho.> »—Lakota. A tak dále bychom slyšeli jmenovati
celý rejstřík hříchů. K čemu nás to vede?
Kdyz do řádu svaté Brigitty přijímána jest jeptiška, přinesou
ji do kostela na márách. Příkrov umrlčí ji p\il\\y\ a obřady po
hřební se nad ní konají a na včzi zvoní se umíračkcm. Na to při
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krov se s ní sejme a praví se jí: Světu jsi umřela, sestro
abys Kristu byla živa. I sestoupí s mar a přijata jest od
do řádu. Co zde symbolicky se děje za obřadů, které krev i
pronikají tomu, kdo je viděl, musí se státi i s každým

vstaň,
sester
morek
znás,

chceme-li dosíci života v Kristu. Musíš umříti světu a všem hří—
chům odzvoniti na vždy umíráčkem. A když v nás hříchové
umrou, umrou s nimi zároveň i ostny, které život pozemský
k hrobu rychleji popohánějí a až přijde od Boha nám určená
chvíle poslední, ona spravedlivého nezalekne. On beztoho již světu
umřel, smrt nemá mu tedy co vziti, ona spíše jemu dá, dá mu
průvod do věčného života. jaký to rozdil mezi živou mrtvolou
hříšníka, potácejícího se světem ode hříchu k hříchu a mezi živou
mrtvolou spravedlivého, který světu a hříchům umřel. jako živá
smrt p_řijde hříšník k branám věčnosti, život, na němž v hříších
lpčl, přestane, a zůstane mu jen smrt, smrt věčná. Rozděl mne
s tímto životem, prosil Pána svatý Pavel, který dávno světu byl
umřel a jen Kristu žil, a když se konečně tak stalo, a on jako
živá mrtvola posledně kráčel na popravu kolem Aventinu za
město, s dopadnutím meče na hrdle jeho smrt pro něj na vždy
umřela a předala jej životu věčnému.
Kam ty kráčíš, bratře milený? Jsi-li v hříších, pak skrze
smrt kráčíš k smrti. Umři — umři hříchům a životem tímto přijdeš
k věčnému životu. Amen.

Nekonečnost rovná se nule.
»Sebe samého zmařil, přijav způsobu
služebníka-.
Fili 2, 6.

Po mlhavých ulicích londýnskýchsvelikým

namaháním vlekl
celý jsa
totiž po
tenkráte,
Petra ve
Westmíinsteru. »jakž by to bylo možné,: pravil'mrzák sámusebe,
»aby mocný Eduard, král Anglie, vítěz nad Dánskem, mne cizince,
žebráka zmrzačelého, vředy posetého na svých ramenou nesl.>
Nikdy se tolik král k žebrákovi nesnížilša V tom se za ním ozve
křik: Král přichází! Chvěje se pohnutím, klesá ubožák na kolena
a vypravuje králi své vidění: a aj, sotva dopověděl, již král jej
pozvedá a doprovázen nesmírným zástupem lidstva na-svých ra
menou nese na místo a staví jej do prostřed chrámu očištěného
a uzdraveného. Pro pokorukrálovu učinil Bůh totiž ten zázrak,
že ubožák cizinec ihned ozdravěl. Tolik se vypravuje v životopisu
sv. Eduarda, krále anglického.
se zmrzačclý žebrák. Byl to cizinec z Irska. Vlekl se,
skličen a přemýšlel o vidění, které nedávno měl. Viděl
stavu vznešenou a ta pravila jemu: Budeš zdráv, ale jen
když král na svých ramenou donese tě do chrámu sv.
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Přátelé drazí! Něco podobného, v míře ale daleko neskončc
nější stalo se před devatenácti věky. Vyhnaní synové Evy bloudili

tímto světem, bloudilivtemnotách nejistoty, vmlháchlži. Vyhnaní
z ráje, ze svého domova zlatého, vlékli —-sesvětem, jako cizinci,
kteří nemají zde místa zůstávajícího, zmrzačelí na duchu i na těle.
Duši zmrsačíl hřích a život její učinil mrtvým životem, tělo druhdy
nesmrtelné zmrzačil tentýž hřích, učiniv je smrtelným a jakoby
živou smrtí. A ktomu tisíce hříchův osobních jako vředy nesčíslné
pokryly člověčenstvo, které jako opravdový mrzák vléklo se tímto
světem. Vléklo se tímto světem, přemýšlejíc o viděních, která pro

rokům z jeho středu ukázal Hospodinakterá vyznívala jen v jeden
refrairí: Budeš zdráv. člověče, ale jen tenkráte, když věkověčný
král na ramena svá vezme tebe a donese tě na místo smírné.
Děsil se člověk té myšlenky, že by vůbec možno bylo, aby
„Bůh se tolik snížil a lazara-člověka

se ujal, ale přece v důvěře
zraků svých k nebesům pozvedá a volá: »Oblakové, dštětc Spra
vedlivéhOc. Ví dobře, žchřich může vyléčen býti jen Spravedlivým
a že spravedlivého by mezi hříšným pokolením na světě marně
hledal. Spravedlivý jediný že jest Bůh sám a proto obrací zraků
svých vzhůru k oblakům a spravedlivého Boha na pomoc hříšní
kům svolává. Spravedlivý má příjíti na zem a ze země vzat jest
člověk první, —- člověk — lazar dobře to cítí, že má-li Spra
vedlivý vykoupiti člověka,
že Sám musí se státi člověkem, že
musí přijati podobu služebníka, učiněného ze země a proto i k zemi
zraky své klopí a volá: »Otevři se země a vypuč nám Spasitelelc
A div divoucí se stává, nebesa se otevírají a' Spravedlivý přichází,
země se otevírá a na svět vydává Spasitele, který Sám Sebe zmařil,
přijav podobu služebníka a všemohoucí rukou Svou uchopiv člově
čenstvo, na Svých ramenou je i jeho bolesti i hříchy nese k oltáři
smírnému na Golgothu. Tisícové obklopují jej, jsouce svědky jeho
ponížení a slyší jeho hlas, který svět proniká, že dokonáno jest
uzdravení lidstva.
A nyní se zastavme a tažme se opět: Kdo jest člověk?
Nicota, nula, která se pozdvihla ve své pýše proti Hospodinu.
A kdo jest ježíš Kristus? jest to věkověčný Bůh, král \ršehomíra,
nekonečnost v dokonalosti, protože jest nodleskcm Boha ()tcea.
A tento věkověčný král a Bůh stává se člověkem. jaký to zázrak!
Nula člověk v ráji se chtěl rovnati nekonečnosti a tím klesl vhlu
biny hříchu a smrti, a aj, nyní nekonečnost do těch hlubin hříchu
a smrti se sklání. béře podstatu nuly na sebe,. takřka maří sama

sebe, přijímápodobu služebníka,ta nckone čnost se snižuje
a rovná se nule. jak vznešený to předmět dnešního našeho
rozjímání !
P o j e d n á n í.

Do klášterního chrámu v Kaufungenách ubíral se vznešený
průvod. Celá řada dvořanů a dvorních panen v nádherných rou
chách kráčcla v před a v jejich středu v hermelinu královském
a diademem na hlavě císařovna Kunhuta. Předstoupivši před oltář
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kvelikému překvapení své družiny i všech přítomných, začala sklá—
dati korunu shlavy své, řetěz zlatý shrdla, odložila i hermelínový
plášť a svrchní roucho zlatem a drahokamy krumplované, a davši
ostříhati sobě bohaté vlasy své, začala obláčetí se v hrubé roucho
řeholní. Vstoupila do kláštera a kdo později viděl ji konati nejnižší
práce klášterní, nikdo by byl neřekl, to že jest bývalá mocná pa
novnice Německa, manželka statečného Jindřicha císaře. Každý
užásal nad pokorou, kterou s výše svého trůnu, až v prach sklo
nila se osoba tak vznešená. —
Asi tisíc let před tím byla však nebesa i země svědkem po
koření se daleko většího. Vznešená druhá božská osoba, v prů
vodu nesčetných kůrů andělských, skvoucich se jasem nebeským,
ubírá se k nebes branám a tam k velikému překvapení všeho
vojska nebeského, s vznešeného čela svého skládá božský svůj
diadem, zlatý řetěz své božské moci aslávy, roucho své velebnosti
neskončené a obláčí se v šat porušenosti, v chudičké roucho pod
staty lidské. Neskončenost bere na sebe lidské tělo a lidskou duši
se všemi bědami a utrpením, neskončenost stává se nulou. Sestu
puje na svět a kdo Jej viděl konati práce nejnižšívdílně Josefově,
kdo Jej viděl utíkati před Herodesem, kdo Jej víděllačnětiažizniti
na poušti, kdo Jej viděl jako červa potřeného na Golgotě, nikdo
by byl neřekl, ten že jest všemohoucí Pán nebes i země, ten že
„jest jednorozený Syn Boží, který veškeren živočich naplňuje Svým
požehnáním a otevírá mu štědrou ruku Svou.
Zastavme se v myšlénkách a rozvažujme hlubokou pokoru,
ve které Nekonečnost opustila Svůj trůn a sklonila se v prach,
nule se rovnajíc. Rozvažme této pokory velikost, způsob i účel.
]. Skloněn tváří k zemi, tázal se Mojžíš Hospodina z hoří
cího keře k němu mluvícího: =>Kdojsi, Pane, jaké jest jméno Tvé ?4
A Hospodin odpověděl: »Já jsem, který jsem.: Bůh jest tedy
jsoucnost, neskončenost naprostá. — Ku proroku Isaiášovi ozval
se hlas Hospodinův:

»>\'olej!<<lřekl:

»Co mám volatiP<<— Lid jest

travou, tráva uschla a květ spadl. Co jest tedy člověk? Schnouci
travou — nicotou! Nic vznešeněišího nemůže býti leč Bůh, On jest
nejvyšší, ze stvořených rozumných bytostí pak není nic nižšího než
člověk, on jest nejnižší. A Nejvyšší se sklání k tomu nejnižšímu,
Nejvyšší na Sebe bere přirozenostnejnižšího. Ten, který jest bere
na Sebe podstatu pomijející, schnoucí trávy, podstatu nicoty. Jaká
to pokora Nejvyššího, který níže ani skloniti se, sestoupiti nemůže!
Již to by bylo nesmírným poníženim pro Nekonečného bývalo, kdyby
byl se snížil jen k andělům a na Sebe podstatu andělů vzal, ale
On se snižuje ještě hlouběji, až na dno, až do prachu, z něhož

Adam vzatjest, Slovo tělem učiněnojest. Rozjímaje bohonadšený
kněz Chaignon o tajemstvi vtělení Syna Božího, praví: »Kdyby
alespoň byl vzal toliko duši lidskou. která jest obrazem Božím,
duchové povahy a nesmrtelná, ale nikoliv, On vzal i tělo naše
a to ne tělo, jež nemůže trpěti, ani škodu jakou bráti, on přijímá
tělo slabé, citlivé, podrobené potřebám lidským a smrti.: Veliký
světec a patron náš, blahoslavený Hoíbauer, když kázal jednou
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o vtělení Páně, tak byl unesen dojmem neskončeného pokoření se
Syna Božího,“ že mezi řečí svou podivením ruce sprásknuv, s ne

výslovnou opravdivostí zvolal: »naše — naše

tělo vzal na

sebe.: jeden z tehdejších posluchačů jeho vypravoval později, že
prostá tato slova 5 apoštolským přesvědčením pronesenájej i všechny
ostatní dojala a všeliké pochybnosti o Božství a člověčenství ježíše
Krista zaplašila.
2. Uvažujme dále způsob, kterým nekonečnost rovná se
nule. Co nejvíce chci býti pokořen, pravil Karlomann a sestoupiv
z královského trůnu, který odevzdal svému bratru Pipinovi, odešel
do kláštera na Monte Casino, kde ho nikdo neznal a stal se pa
sákem ovcí. Kdo by byl tušil, že tento chudý na pohled pastvec,
který kulhající ovci na ramenou do ovčince přináší, jest tentýž
mocný král, u jehož nohou ležela Austrasie a Durynsko;> My za
jisté se divíme způsobu hluboké této pokory, jakž ale teprve užas
nouti musí člověk nad způsobem, kterým Ncskončený se pokořil!
Ci podobu přijal.> On přijal podobu služebníka,
formam servi.
již to by byl veliký způsob pokoření se býval, kdyby byl král
nebes zaměnil svůj trůn s nějakým trůnem pozemským, kdyby se
byl narodil v paláci královském. I tam byly by ho stihly bědy
mnohé, které ani palácům se nevyhýbají, avšak od mnohých přece
by byl býval ušetřen. Ale Spasitel sestoupil níže, On sestoupil až
do kruhů nejnižších, On za pěstouna si volí chudičkého řemeslníka
a za matku světu neznámou, chudičkou lilii z Nazaretu. Ač jest
svrchovaným Pánem všehomíra, nepřichází na svět, jak by maje
státu jeho příslušelo, jako »porfyrogeneteSc, to jest nenarodil se
na lůžku purpurem královským potaženém, nýbrž v opuštěném
chlévě na slámě. jak nedostižitelný to způsob pokory! On, který
všemohoucností Svou drží celý svět, jako děťátko dává se chovati
a ošetřovati, On, který živí všechen živočich a šatí ve skvoucí
roucha kvítí polní, dobrovolně trpí hlad a v prostých plenkách
odpočívá, On, který dává zákony všemumíru, sám poslouchá člo
věka. A proč, k čemu se tak pokořuje?
3. Odpočívaje v krajinách Bersabe, viděl jakub ve snách žebřík,
který s nebe až na zem dosahoval a anděly dolů stupující a na
hoře Hospodina, jakoby hotového sestoupili též. Podivný tento
sen došel svého vyplnění. Otevřela se nebesa nad Betlěmem
a Syn Boha živého sestupuje dolů. jeho neskončená pokora, tat'
jest tím žebříkem, který dosahuje od trůnu Božího až do prachu
země a On sestupuje po této pokoře hloub a hloub až k člověku
aještě hloub, až k lidské chudobě a bídě aještě hloub, až k hříchu
samému.
V druhé řeči jsme o tom rozjímali, jak hrozným zlem jest
hřích. jest to propast plná hniloby a nečistoty, do které Adam
hříchem prvotním uvrhl sebe a celé pokolení lidské a do které,
kdo páše hříchy, ještě hlouběji se vrhá. Nuže, a do této propasti
hříchu.4sestupuje světa Spasitel a sestupuje až na dno. Sám jsa
nejsvětější, přijímá alespoň hříchu podobu na sebe ——
similitudinem
carnis peccati, tak že se zdá, jak sv. Pavel v druhém listu ke

Korintským dí, že ten, který hříchu neznal, za nás hříchem učiněn
jest, aby nás z hříchu vykoupil. Zde mi již slova unikají a není
divu, že unikají. Ptám se, který jazyk, ať lidský, at andělský,
může vylíčití tu hloubku pokory, do níž Bůh pro nás sestoupil.>
Nejsvětější až k hříchu sestoupil, aby hříšníka zachránil. — Když
jedenkráte bylo po bitvě, jak justinus vypravuje, uzřel Alexandr
král vojína Lysimacha, an těžce raněn na zemi leží a z rány na
hlavě silně krvácí. l sňal Alexandr král svůj diadem (— tenké
plátno, kterým králové ovijeli si skráně na znamení své důstojnosti,
když koruny právě nenesli ——Í)
a obvázal jím ránu Lysimachovu.
Celý tábor užasl nad tímto skutkem, jímž-král dal znáti svou
lásku k prostému vojínu. Neskončeně více učinil pro nás Bůh:
Lysimach bojoval za Alexandra, proléval krev svou—pro něj, což
divu tedy, že Alexandr z vděčnosti ku svému vojínu si tak po
čínal, ale člověk v nerovný zápas postavil se proti llospodinu.
On Bohu vzdoroval, jemu postavil se vstříc jako Jeho nepřítel,
jako Jeho sok. Ovšem, že nula člověk klesl v zápasu s nekoneč
nosti, klesl smrtelně zraněn na těle i na duši. A tu div ('livoucí
se stává. Vítězný Bůh sestupuje k rančnému, jeho bolesti a rány
bere na sebe, snímá svůj božský diadem a ovazuje jeho rány, pře
moženému nabízi mír, kterým člověk více vyzíská, než kdyby byl
v nerovném zápasu zvítězil. Proto právem zvolal sv Augustin:
»O šťastné provinění, které takového nám zasloužilo Vykupitelelf
Nula chtěla se rovnati Nekonečnosti a to se jí nepovedlo, a aj,
z lásky nejčistší Nekonečnost přichází rovnat se nule. Na trůn
Boží chtěl posaditi se člověk a toho nedosáhl, a aj, s trůnu sestu
puje Bůh, stává se člověkem, aby tak člověka na trůn Boží po
výšil. Zde již nejen řeč, ale i myšlenky člověku unikají. Vidíme,
že člověk dal se do nerovného boje, klesl a přece — zvítězil, ve
vtěleném Spasiteli zvítězil. Nula stáhla k sobě Nekonečnost, věko
vččná podstata Boží zasnoubila se s nicotnou podstatou lidskou. —
Uvržen byv do žaláře po svém přemožení, seděl Othon na
chladném kamenu, přemítaje o dřívější své svobodě. »Stěstí mé,
svobodo má zlatá, vratte se mi ještě jednouc, volal, zoufale klada
hlavu do rukou, okovy spjatých.
'
Usnul v bolu nevýslovném a tu ve snách ukázal se mu
sv. Leonard a pravil: »Budeš opět svoboden svobodou větší a
budeš šťastnější než dříve, avšak pod jedinou podmínkou; slib
totiž, že nebudeš více sloužiti světu nýbrž Bohu.: Othon složil
slib a probudiv se, nacházel se v lesní mýtině. Neviditelná moc
vysvobodila jej ze žaláře a on pamatoval na slib ve snách složený,
opustil svět a stal se světcem.
Přátelé drazí! Přemoženi, upíme rny synové Evy v tomto
žaláři pozemském, spoutání okovy hříchu. Voláme po svobodě
a dlíme v otroctví zla, voláme po štěstí a slzíme v bídách a utr
pení. A tu otevírá se nebe a přichází Nejsvětější Sám a praví:
>Dosáhnete svobody synů Božích, dosáhnete štěstí věčného, ale pod
jedinou podmínkou, že přestanete sloužiti hříchu a budete služeb
níky —-—
bratry mými.- Co odpovíme? Odpovím za vás i za sebe?
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»Zde jsme, 6 Pane, odříkáme se služby tělu i světu i ďáblu na
vždy — na vždy a vstupujeme v služby Tvé, Kriste, Bože, bratře
náš. Amen.

Hod Boží vánoční.
Účel vtělení Syna Božího a důsledky z něho pro nás.
)A Slovo tělem učiněnojest &přebývalo
mezi námi.<

Na pavlánu jednoho domu na náměstí v Efesu stál mudrc
lleraklit a díval se dolů na shromážděný lid. Oči jeho zalily se
slzami a on, zalomiv rukama zvolal: »Tolik lidstva vidím před se
bou a ze všech není ani jediný na duši číst a na těle zdráv,
nýbrž vidím na nich samou křehkost, samou nedokonalost a ply
noucízlo a není tu žádný, kdo by to napravila (Sabell. lib. 5. cap. 2.)l
Na stupních nebeského trůnu Svého stál Syn Boží, tato mou
drost podstatná a díval se dolů v širý svět na lidstvo veškeré.
Mílosrdenství neskončenélhnulo se v Něm. když viděl, že ani je
diný z nich není na duši číst, nýbrž že duše žije mrtvý život, že
ani jediný není na těle zdráv, nýbrž že tělo, podrobeno jsouc ne
mocem a smrti, jest živá smrt, viděl všude samou křehkost, samou
nedokonalost a samý hřích, toto zlo největší. A v celém široširém
světě nebyl žádný, kdo by to napravil. Oči lidstva obracely se
vzhůru k nebesům, odkud jedině očekávalo pomoc a z výkřiků
jeho až k trůnu Božímu pronikal hlas Isaiáše proroka: »Sešli, ó Pane,
beránka za vládce zeměc (cap. 26). Satan-, jako lev řvoucí krutě
vládl nad lidstvem a tisícero hříchů, jako ostrými spáry rozsápá
valo nitro člověčenstva; proto volal prorok po vládě a pomoci
beránkově. A Beránek Boží volání slyší a sestupuje s trůnu Svého,
Bůh Otec svoluje, Duch Svatý uzpůsobuje mu tělesnou podstatu
a věkověčný Bůh v lidskénpodobě přichází mezi nás. »A Slovo
tělem . . .c

.

Přátelé drazí! Dnes slavíme drahou památku onoho dne, kdy
Syn Boží pro nás stal se člověkem. Milost to nevídaná, neslý
chaná. Ku kleslým—andělům nesestupuje, ač jsou vznešenčjší a ač
jen jedným hříchem- jej urazili, k člověku do prachu země se
sklání,_ač jej člověk nesčíslněkráte urazil auráží. Lásku jeho, tuto
příčinu, pro kterou tak učinil, nikdo nevyzkoumá; ale zkoumejme

dnes 1. účel vtělení se Syna Božího a 2. důsledky
pro nás.

z něho

P o j e d n á n í.

]. Rozjímajíce o účelu vtělení se Syna Božího, udávají svatí
otcové trojí jeho směr. Předně totiž, aby za nás trpěl, za druhé,
aby nám byl příkladem a za třetí, aby nás tím spasil.
a) Se svými přáteli rozmlouval šlechetný Silvio Pelico o znám
kách pravé přátelské lásky. Všichni byli toho mínění, že tomu
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z přátel možno věřiti, kdo hotov- jest za nás obětovati celé jmění
i postavení své. A Pelico povstav, pravil: »Nikoliv, dle mého pře
svědčení jen ten jest mým opravdivým přítelem, kdo hotov jest za
mne i hlavu svoji položiti na špalek.: Vizme narozeného Spasitele
svého. Svou slávu nebeskou opouští a naše tělo a naše bědy
bere na Sebe. S trůnu nebes na svět přichází, ač ví, že svět Mu
chystá korunu trnovou a ohavnou smrt kříže. Když sv. Ignáce
na rozkaz inkvisicc uvrhli do žaláře v Salamance a vázali jej těž
kými okovy, pravil: »Vyřidte těm, kdo vás na mne poslali, že celá
Salamanka nemá tolik okovů, kolik bych jich rád pro svého Spa
sitele nesl.: Láska nesmírná vedla Syna Božího v tento žalář svě
tový, a vložila Mu pouta tisícerých běd a utrpení, ale On toho
nedbá, jakoby volal: vyřiďte lidstvu, že celá země nemá tolik trní,
kolik korun z něho bych rád pro ně _nesl, že nemá tolik svízelů
a běd, kolik jSem hotov pro ně vytrpět, že nemá tolik křížů, na
nichž z lásky za ně bych umíral. A skutečně celý život Jeho jedno
jest utrpení. Chudý chlév, jesličky, útěk do Egypta, dílna josefova
v Nazaretě, poušť, celá Palestina a zvláště Golgotha jen o jeho
utrpení mluví.
b) Proč jest tak málo svatých? otázali se sv. Kateřiny Sienské.
A světice odvětila: »Poněvadž lidé následují svět, ale jen málo
jich následuje Boha.: Lidé dříve nevěděli jak žití, a proto Kristus
přišel, aby nás pravému žití naučil. »Pojd'te a učte se ode mnec,
volal, a to jest právě cílem křesťana, aby Kristus byl utvořen
v něm Gal. 4, 19. »Chce-li kdo býti dokonalým vojínem,= praví
sv. Klem. Alex., »obrátí se k vojínu, kdo rolníkem, dá se do
správy rolníkovi, kdo kupcem kupci, a kdo ňlosofem ňlosofu.a
Ale my chceme kralovati v nebesích a právě proto přišel nebes
král mezi nás, aby nás naučil královskému životu. »Ciňte, co vidíte
činiti mnec, pravil vůdce Gedeon svým věrným, — »příklad jsem
vám dal, abyste jako já, tak i vy činili,c pravil Kristus Svým věr
ným na rozloučenou. On jest vzorem veškerému lidstvu.
c) »Morituri te salutant, caesar.: tak pozdravovali zápasníci
římští císaře v cirku a mohlo se tak pozdravovati všechno lidstvo.
Casnou smrt nosilo v těle svém a věčná smrt je čekala, tedy smrt
dvojnásobná, jak naznačeno v rozsudku l'Iospodinově v ráji nad
lidstvem proneseném: »smrtí — umřešx Děsný to osud, nad
nímž sám Anakreon zaplakal, v žalný akkord nad hrobem svého
přítele udeřiv — ;).-i;ž'lzjňva'. _ nevrátí se víc. A aj! tu neslý
chaný dosud nad Betlémem ozývá se zpěv, který zvěstuje lidu
pokoj a mír. Kdo to přišel klidstvu, kdo je to pozdravuje.> »Mo
riturus vos salutath: Života Pán přichází, přichází umřít za lid
stvo a smrtí Svou zlomiti smrti moc a vrátiti lidstvu život věčný.
A již se otevírá nebes brána, dosud zavřená, aby každý, kdo
v Krista věří, měl věčný život. Jeho utrpením a smrtí hřích ješt,
shlazen, smrt přemožena, křehkost posilněna a věrný Kristův zá
pasník, dobojovav poslední vítězný boj, tiskne obraz svého Spa
sitele na zsinalé rty a právem může zvolati: 'Resurrecturus Te
salutat, Christelc
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2. A nyní vizme důsledky z toho pro nás.
a) »Nechci, Pane, býti bez ran, vida tebe zraněného-, zvolal
sv. Bonaventura, dívaje se na kříž. Však ale žádný člověk není
bez utrpení a Kristův služebník nejméně. Vždyť tato země jest
údolí slz a nikoliv rájem, ale kdo v Krista věří a doufá, toho
bolest ncb01í a smrt neleká. Sv. Regina zmučená, uvržena byvši
do žaláře, viděla ve snách kříž, dosahující až do nebe a slyšela
hlas: »Tot' jest žebřík, po němž na nebesa se vstupuje.- Sv. Angela
proto nazývala své nemoce a rány důkazy Kristovy lásky a sv. Gor
dius umíraje litoval, že může z lásky ku Kristu umřiti jen jednou.
Když svatí Viktorin a Remus mnohými mukami trápeni byli v ža
láři, ukázal se jim Spasitel jako pacholátko v nevýmluvné záři
apraviljim: »Cas vášještě.nepřišel,jcště maličko trpte, ale doufejte,
já jsem s vámi.: Přátelé drazí! [ na vás dolehnou mnohá utrpení,

avšak tenkráte v duchu se postavte k jesličkám a jediný pohled
na bídu Spasitele našeho vás posílí: »Doufejte, já jsem mezi vámi.
Z lásky k nám trpěl Spasitel, my budeme trpěti z lásky k í'ěmu.
b) n]si svobodným nebo otrokemřc otázal se soudce Okta
vian sv. Montana a ten odpověděl: »Byl jsem otrokem, dokud
jsem hříchu sloužil, od těch dob však, co Krista následují, jsem
svobodnýmm Po svobodě touží a volá svčt, ale to, co dnes svět
svobodou jmenuje, není svobodou, nýbrž otroctvím hříchu. Pravá
svoboda jen z Krista vychází a jen ten jest opravdu svobodným,
kdo Krista následuje. »Vstup do mých šlépějí,c pravil sv. Vácslav
svému služebníku, když tento za ním v sněhu kráčeje, na krutou
zimu si naříkal. I vstupoval Podiven ve šlépěje Vácslavovy a při
jemné teplo rozlilo se v celé tělo jeho. 1 ve světě panuje zima
mrazivého sobectví, poněvadž lásky se nedostává a kde kdo na
říká na neblahé poměry socialni. »Vstupte do mých šlépějí,<
volá Kristus k lidstvu a kdokoliv tak učiní a dle zákona ]eho jest
žjv, tomu blahé teplo pravé křesťanské lásky v duši se rozlij-.
Ciňme jen to, co vidíme činiti svého Spasitele a blaho a mír ve
svět se vrátí a celá socialni otázka bude rozřešena. —

c) Deset tisíc dolarů ti dám za každý měsíc, po který mne
při životě zachováš, sliboval nemocný Ludvík XI.“ svému lékaři,
a celou svou důvěru v něj a jeho lékařské umění skládal. A přece'
celé lékařské umění zmůže proti bolestem málo a proti smrti ničeho.
A tu přichází Spasitel světa a praví: »Kdo ve mne věří, neumřc
na věky.< Upřímná víra v Něj tedy jest ta cena, za kterou ne
beský lékař nám zaručuje život — život věčný. Kdo by se Mu
tedy nesvěřil, kdo by viru svou Mu odepřel? Nikdo zajisté ztěch,
kdo svými jsou přátely, ovšem ale ti, kdo sobě jsou nepřítelem.
»Hleďlc pravil satan jednomu světci, »já jsem se pro lidi ani
nevtělil, ani za ně netrpěl, ani za-ně neumíral a- přece více mne

jich následuje než Krista, který pro ně tolik učinilh Smutná to
pravda, že Kristus všech ny spasit přišel, všem bránu nebes otevřel,
ale že ne všichni jdou za Ním. Ubozí! Až nadejdc den odplaty,
vidoucc v oblacích nebeských věčného soudce, kterého nechtěli
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znáti jako Spasitele v zoufalství volati budou:

»Sempiterna morte

morituri te salutantlez —
Když Maďaři obléhali město Augsburg a nebezpečí hrozilo
největší, veškeren lid činil pokání a pak na radu sv. Oldřicha,

tehdejšího biskupa, všechna nemluvňátka přinesena byla do chrámu,
aby pláč těchto nevinných dítek smísil se s modlitbami dospělých
a pohnul Hospodina k milosrdenství. I nás tísni hříchové mnozí
a nebezpečenství v nich žíti a zahynouti jest veliké. Přátelé drazí,
čiňme pokání! a aby Hospodin pohnut byl tím více k milosrden
ství nad námi, pozvedněme božské děťátko z jesliček a zvolejme:
»Pro toto Slovo tělem učiněné, odpusť nám, Pane, a smiluj se nad
námim

Amen.

Dr. RudolfHorský.

Hod Boží Vánoční.
1. Při první mši svaté (půlnoční.)*)
Panna Maria a manžel její Josef, již 4tý den jsou na cestě.
Bylo to v takovém zimním měsíci, jako je prosinec, na krátkém,
pochmurném dní. Z, Nazaretu, kde bydleli ti dva hodní lidé,
bylo do Betléma, kam se ubírali, půl čtvrta dne cesty. Po celém
světě odehrávala sc tehdáž důležitá událost. Císař Augustus ve
42. roku svého panování, nařídil obecné sčítání lidu. Každý
dospělý žid musel se dostaviti tam, odkud pocházel, musel se
dát zapsat a slíbiti římskému císaři poddanskou věrnost.
Za zlých okolností zastihl rozkaz tento svatou rodinu joscfa
a Marii. Ale s jakou ochotou vydali se oba na cestu! Však pře
mýšleli už Maria a josef plni rozpaků, jak se odebrat do Betléma.
Věděli, že podle starých proroctví Vykupitel naroditi se má v Bet
lémě Judově. Ale první tep srdce Syna Božího udál se v Nazaretě.
Maria a josef, kteří žijí tomuto svému přesladkému tajemství,
čekají, kterak se toto proroctví vyplní. V tom stihl,je rozkaz
císařův: »josefe, jdi do města čeledi své, Bctlérnal<. O, chápou
nyní že nehýbc sc Palestina, že není svět v zimničném rozruchu
ku rozkazu římského Césara, král králův, všemohoucí Bůh to tak
zařídil, aby splněno bylo proroctví předkův. O, půjdou rádi Josef
a María, půjde ráda s tím pokladem drahocenným, jejž působením
Ducha Sv. nese pod panenským svým srdcem.
Přišli do Betléma. Mohlo býti tak k večeru, slunce ozařovalo
posledním svým paprskem čisté ty domky Bctlchemitův, ta pole,
kde zbožná Ruth, pramáti Krista Pána jako člověka, chudobná
*) Kratinká promluva při této mši sv. právě v okamžik, kdy Boží
dobrota se k nám snížila, by byla všude na místě. Kde to není zvykem
a kde by se kázání 0 půlnoční pro různé překážky nedalo zavést, může se
toto kázání řizpůsobíti na neděli 4. adventní. jako bezprostřední příprava
na narození )áně.
Rádce. duchovní.

7
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skromně klasy sbírala. l)omky jsou přeplněny, ulice hemží se
množstvím poutníků . . . svatý josef asi leckde zaklepal a nesměle
prosil () útulek pro sebe a ženu svou _ těhotnou. Ale od kolika
prahů byl odbyt, snad odehnán
- to Boží dítě dnes ponejprv
se chce sejiti s lidmi. k vůli nimž přišel z nekonečné lásky své
a oni ho nechtějí. Maria, ty marně hledáš koutcčku, kde bys
se dočkala nejsladšího okamžiku svého života. C0 pak Bůh, jenž
se stará o každého vrabčíka, zapomněl na Syna Svého? Což pro
toho přestává Boží prozřetelnost, která se vždycky a všude stará
i o travičku;>

_

Ale ten ježišek jásá nad Svým ponížením, a tu radost sdílí
i matičce Své i pěstounu; když město je nechce přijmout, jdou
trpělivě za město, snad tam najdou pro sebe místečka. A našli.
Ale je to chudičké místečko. »Skalni hluboký útes, jak ho ještě
dnes po Palestině 'najdcte a v němž stáda a pastýřové u nich
ponocující, když prší, hledají ochrany.“ Vítr fouká do vnitř se
všech stran, jen oblohu chatrná střecha zakrývá. Sem vchází
josef a Maria. A, moji drazí, zde stalo se skutkem to nesmírné,
veliké, hluboké, nepochopitelné a přec krásné tajemství. —>Stalo
se pak, když tam byli, naplnili sc dnové, aby (Maria) porodila.
l porodila Syna svého prvorozeného a plénkami jej obvinula a po
ložila jej v jesle, protože neměli místa v hospodě.“ Tak krásně,
prostince nám velikou tu událost oznamuje sv. Lukaš ——c. 2,
v.

—

Drazí přátelé, každý rok budeme vzpomínati na tuto událost,
ale kdybychom tisíce let žili, my se nenabažime tohoto podivu—
hodného obrazu: Dítě ježíš v chlévě, v plenkách, v jeslích, na slámě.
To dítě Boží, jež se chvěje zimou. jest nám velikým dojemným ká
záním. Kdyby bohatství, časné statky byly pravdou, byly oprav—
dovým štěstím, byl by jcžíš Kristus jistě se narodil jako bohaté
dítě. A to tím spíše, že od národa, k němuž řídil prvé kroky
Svoje, byl tak očekáván. Bohatý ježíš, to je pravda, byl by býval
od židů jinak přijat, než syn Nazaretského tesaře. Ale ježiš
Kristus volí chudobu, tu největší chudobu, volí ji dobrovolně.
Co nám tím povídá.>



1. Svrchovaným pánem nebe a země, všech pokladů jest
Stvořitel, Bůh. A dle vůle propůjčuje lidem smrtelným z těchto
pokladů, co za dobré uzná. A množství toho, co Bůh nám uštědřuje,
neřídí se snad podle mravní hodnoty člověka. Svému Synu nedal
ničeho na cestu. Není tedy pravda, že ten, kdo statků pozemských
nemá, tím proto na své hodnotě mravní ztráci. 0, dnes cítíme
pravdu slov: Chudoba cti netratí.
2. ježíš ničeho neměl, ale chudým se nikdy necítil, na chu
drbu nikdy nenaříkal. A věru, není chudý ten, kdo má, co ku
zachování života nutně potřebuje, a třeba ničeho více, ale ten
kdo pachtí se po více, než mu třeba jest. Chudým ubožákcm může
býti největší boháč ——lakomec. Slovutný kazatel 14. století,
Taulcr jan, potkal jednou časně z rána žebráka, na němž bylo
znáti, jak svět říká, chudobu. Pohnut šel k němu a volal naň:
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»Dobré jitro.<< »Já nikdy zlého jitra neměl,“ odpověděl žebrák,
»já měl vždycky čeho jsem potřeboval a netoužím po statcích
toho světa.<<') Věřte, moji drazí, tomu žebráčku, ale spokojtc se
jako on s tím málem, čeho nutně potřebujete a budete v pravdě
šťastni.
3. A vy bohatí, mějte na paměti zodpovědnost svou. Zeptejte
se upřímně, jak jste jmění svého nabyli. Když Athénský boháč
jakýs vytýkal Aristidovi chudobu, odpověděl mu Aristides: »Má
chudoba nikomu neškodí, ale tvé bohatství dělá mnoho zle'ho. “)
Smělo by se to, moji drazí, říci také o vás? Nikoliv, dobře dě
lejte se statky svými. Začněte hned dnes. Dnes v tu štědrou noc
buďte štědrými, každý z nás dej některému chudákovi dárek —
af celý svět má radost.
Drazí přátelé, tyto pravdy odneseme si od jesličck a neza
pomeneme na ně nikdy. Když tak v upřímné lásce chudí abohatí
sejdou se u ježíšc a jeho sc přidrži, bude radost na světě, ale
nejen na světě, ježíš všem bez rozdílu zaručuje také radost na
nebi. „ _ Amen.

2. Při druhé mši svaté (pastýřské).
Hned časně ráno po svém narození obdržel ježíšck první
návštěvu.. V okolí Betléma ponocovali u svých stád pastýři. »Až
do dnešního dne vidíš je, ani mají hlavu pokrytou dlouhým, čer—
ným závojem, kůži beránčí kolem beder, nohy holé, nebo bídnými
opánkami obuté, dubovou, nebo sykomorovou hůl v ruce; pono
cují tu scdíce u nějaké skály kolem velkého ohně<<.3)

Ale odkud ten jas, ta zář nad jejich hlavami, ta není od
jejich ohně, vždyt jakoby obloha hořela plamenem, to je »jasnost
Božía. Luk. 2, 9. Co to za krásný zpěv těch nebeských, ještě
krásnějších zástupův;>
Drazí přátelé! jaký to rozdíl mezi chudobou Božího dítěte
v chle'vě a touto velkolepou ]cho oslavou! To Bůh poslal anděly
Své, aby šli Božímu Synu, právě narozenému, průvodem. Dnes po
4000 letech ponejprv zase ozývá se prostorem píseň chvály Boha
důstojná, dnes je zde bytost na světě už už ztraceném, která do
vede vzdát Bohu na \'ýsostech chválu. A táž bytost přinesla lidem
mnohým, zbloudilým pokoj. Odtud ta radost andělů. Však v ta
kovou radost má se proměniti bázeň pastýřů, kteráž obklíčila je
pro tak podivné vidění. Luk. 2, 9. Jeden z andělů snesl sek nim
a řekl jim: :>Nebojtež se, neb aj! Zvěstuju vám radost velikou,
kteráž bude všemu lidu, neboť narodil sc.vám dnes Spasitel, jenž
jest Kristus Pán, v městě Davidově. A toť vám znamením: Na
leznete nemluvňátko, plenkami obvinuté a položené v jeslích.
Luk. 2, 10. 11. 12.
') Krónes »homiletisches Reallexikona I. 882.
:) Tamtéž ]. 388.
3) Didon »Ježíš Kristus: ]. 127.
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A pastýři? Illedte je ty prostinké lidi, zvyklé práci, utrpení.
Sotva slyšeli radostnou tu zvěst, a již se pobízcjí navzájem:
»Pojďme až do Betléma a vizme to slovo, které se stalo, které
Pán ukázal nám<<. Luk.
15. A jdou!
ím jsou jim v tomto
okamžiku stáda? Nechávzají všeho a jdou . .. A byli k Němu
vpuštěni, a kořili se Mu, zajisté, že směli vzíti Ježíška na lokty
své, že “llo směli políbiti ——ach, jaká radost, jaké štěstí. A vrátili

se a všude povídali o tom štěstí, to bylo povídání, diveníatužby
mezi lidem! Luk. 2, 18. Prostý lid v okolí Betléma ten den už
věděl, že se narodil Spasitel, už tušil a cítil požehnané Jeho
působení.

,

“

Drazí přátelé! Ze pohnula vámi ochota těch prostých, hod
ných pastýřů, že zahřálo se srdce vaše jejich láskou ku Spasiteli
sotva poznanému.> »Vždyt' já bych byl také k Němu běžela, řekl
si u sebe snad leckdo z vás? Byl bys k Němu spěchal,> jistě? ——

llleďte, ten ježíš to tak zařídil, že každý den, aspoň každou ne
děli a svátek se vám znova narodí.
»Staniž mně se podle slova Ivého, < řekla \laiia ku andělu
——a na ta slova Věčný Syn Boží sestoupil s nebes na zem!
»Totot' jest tělo mé<<, řekne kněz u oltáře —a na ta slova Věčný

Syn Boží sestupuje s nebes na zem! Už nyní, moji drazí, víte,
kdy se to děje, je to při mši svaté. Nuže, spěcháš rád v neděli
a ve svátek k tomuto svatému úkonu do svého chrámu )áně.
Nespěcháš? Pak nejsi jako ti hodní pastýři. Ci snad má se nám
tento posvátný úkon stati proto méně vzácným, že z lásky Boží
se tak často opakuje? () jaká nevděčnost, jaká neúcta!
Drazí přátelé! L'čme se z toho své povinnosti kbohoslužbč.
Ta povinnost u nás katolíků není tak těžká. V neděli a ve svátek
jest každý katolík, každá katolička povinna, býti přítomna celé
mši svaté, když mu důležitá příčina nepřekáží. Takovou důležitou
příčinou jest nemoc, nutné ošetřování nemocného, nutné obstará
vání domácnosti 'a u slabších, neduživých lidí veliká nepohoda.
Vic snad těch příčin už nebude.

Při tom ti, kteří k vůli domá—

cnosti doma zůstat musejí at“se sostatnimi střídají tak aby u nás
ani jednoho osadníka nebylo, kteiý by aspoň každou druhou ne
dčlinna celé msi svaté nebyl.
Moji drazí! 'len, kdo bez takové důležité příčiny v neděli
a ve svátek mši sv. zamcšká, dopouští se velikého, smrtelného
hříchu. Považte jen, co to je, smrtelný hřích! Ztráta milosti Boží,
nepřátelství s Bohem, peklo!
Vy otcové, \'y hospodářově, vy službodárcové nařikáte na
děti své, na čeládku, na celou domácnost. () co je viny na vás!
Staráte se, aby tito, vám podřízení v neděli a ve svátek byli
přítomni službám Božím.> Věřte, předrazí, že pilnost, poslušnost,
kázeň, věrnost a lásku k vám přinesou si vaše děti, vaši služební
jen z kostela!
Umiňmež si tedy:
Že především my všichni, jako hodní katoličtí křesťané
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budeme pamčtlivi své povinnosti k bohoslužbě. V kostele budeme

pobožni a pozorní.
2. le ode dneška se nestane, aby ti, kteří na nás jakkoliv
závisí, kteří nám podřízeni jsou, naší vinou tyto služby Boží ob
meškali.
Ty dobrý ježíšku náš, klekáme před Tebou jako pastýři
& věrně Ti to slibujeme! —-—
llledte, mojí drazí, jak Pán ježíš ty
pastýře odměnil. jistě byli šťastni po celý život svůj. Apo smrti.>
Vždyť ani nczcmřeli! Pořád žijou v nebi 'a mezi námi., Nemáme
vánoc bez pastýřů! Vidíte, moji drazí, nás také tak odmění —
budeme šťastni po celý život svůj a nczemřeme. Amen.

'3. Při třetí mši svaté (slavné).
O významu slov: »Slovo tělem učiněno jest.<<
»Slovo
tělem učiněno jest, jan
&přlebývalo
mezi námi.:

V evangeliu první a druhé mše sv. dnešního llodu Božího
uvažovali jsme, předrazí, o vnějším průběhu narozeni Pána ježíše.
Dočetli jsme se v těch evangeliích, co při této věčně památné
události bylo vidět, bylo slyšet. Při třetí mši sv. chce nám svatá
Církev naše ukázati jaksi vnitřní jádro tohoto velikého tajemství.
Proto poručila, aby se vám předčítalo vclebné, \znešené evanuc
lium miláčka Páně sv. jana. Sv. jan směl spočinout na prsou
Spasitelových. On směl naslouchat tepotu velikého srdce ježišova,
on proto, jako se orel k slunci nejvýš vznáší, panickým, zbožným
duchem svým nejvýš povznesl se v porozumění celé přirozenosti
Krista ježíše. A řekl nám skoro po stu letech, jako stařeček
devadesátilctý, Co se vlastně tenkrát v té tiché noci v jeskyni
Betlemske stalo. Znáte ta slova jeho, vždyť je zbožný křesťan,

pokorně se v prsa bije, třikrát denně říkává: :>\'erbum caro
factu m est,“ :>Slovotělem učiněnojcsta: Slovo, t.j. věčný Bůh,
druhá božská osoba, tělem,
Můj ježiši! Také my
a v této nevýslovné pokoře
Podaří se nám to, jen když

člověkem učiněna jest.
nyní pokorně se bijemc v prsa svá
chceme si vyložiti význam těchto slov.
Ty nám pomůžeš!

Pojednání.
1. Vraťtež se znova k jesličkám, klckněte v duchu před to
dítě. Ano, vidíte dítě, je dosud jen okamžik na světě a bude tu
jen okamžik. Po třiceti a třech letech již ho nebude mezi lidmi
— zemře na kříži. A přece, moji drazí, to dítě obsahuje všecky
věky, je staré od věčnosti do věčnosti, to dítějestvpravdě sencx
saeculorum, stařec věků. lllcd'te na tu ručku jeho, tak malá, tak
slabá se vám zdá být, ale v pravdě vládne ta ruka bleskemajest
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všemohoucí. Skrze Něho celý svět učiněn jest; ——Jan 1, 10. _
pohleďte na Jeho krásné, nevinné oko. (), nehledí tak bez účasti,
jak by se zdálo, to oko všecko vidí. Patříte na dítě, je to ale
Pán náš a Bůh náš; — Jan 20, 28. 7—jest to nade všecko Bůh
požehnaný na věky; —— . 9, 5. ——krátce říkávali svatí Otcové:
»totus Dcu5<<, celý Bůh!

2. Toto Božství však skryto jest v opravdovém člověku.
Hleďte to dítě! Není to zdánlivé tělo, není to pouze tělo bez
duše, je to člověk jako my, ' s tělem a duší, rozumem a vůli.
Porostc to dítě a porostou mu starosti a práce. Bude pracovat
v potu tváře Své v tesařské dílně a na polích u Nazaretu. Sou—
sedé Jeho Nazaretští nebudou tušit, kdo se v Něm skrývá, budou
Mu říkat syn Josefa tesaře a jako tito skoro vesměs chudí lidé

ion bude klesat umdlením. Bude vzdychat starostí o matku,
o celé lidstvo, bude plakat nad hrobem přítele a zašlou slávou
Svého národa. A jako u jiných lidí, vyvstane Mu ——ó, nejen stu

dený, ale krvavý pot hrůzouaúzkostí před nejstrašnější hodinkou
života, před smrtí. A trpět bude, nesmírně trpět a umře. Patřtc
naň, drazí přátelé! Je to »totus homo<<,celý člověk!
Ježíš Kristus, od věků druhá božská osoba, pravý Bůh, při
bral si v čase, tedy před 1900 lety ku Své božské přirozenosti
ještě přirozenost lidskou »—počal se z Ducha Svatého — a narodil
se z Marie Panny.
3. Dobře postřehl toto spojení obou přirozeností v Kristu
svatý Augustin. ') »Co jest člověk.> Duše rozumná, která má tělo.
Co jest Kristus? Druhá božská osoba, která má člověka (Verbum
Dei, habcns hominem). Č), milí drazí, co nových, překrásných
pravd odkrývá nám tu světec Augustín!
Všecko co viditelně, hmotně, prací rukou svých vědomě
konáte, jest prací duše vaši. Tělo samo o sobě nic by nemohlo,
duše ho k dílu vede, k dílu ho jako nástroje svého užívá. Tak
u Krista všecko osoba božská koná, ona při všem jednání té své
lidské přirozenosti jako nástroje užívá.
Proto, drazí přátelé, co Kristus konal, člověk konal, ale ne
ledajaký člověk, ale ten člověk, jenž patřil svou celou přirozeností
lidskou druhé božské osobě. Proto co Kristus konal, má tak
nesmírnou cenu! Každý krok svatých nohou Jeho, každé slovo
z Jeho úst, každý vzdcch Jeho k nebesům, každá slza — a což
teprv jedna jediná kapka krve — o moji drazí! Co proti tomu
jsou celý světa všecky jeho poklady! Drazí přátelé! My ubozí sami za
každý krok, za každou práci chceme něco zasloužit, kdyby to
jen kousek jídla bylo. Považte tedy, co zasloužil za práce Své
za utrpení Své, za smrt Svou Pán Ježíš! O, to je celé moře,
nevyčerpatelné moře zásluh!
. A tento Kristus jest jedním z nás. On jest sice nejkrásnější
z lidí ——Z.44, 3. 1. —, ale_přcce také člověk; my jsme s Ním svou
přirozeností, svou krví spřízněni, on jest bratrem naším! A On
') U Hurtera »Theologiae specialis pars.. I. 303. pozn. 2.
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se opravdu k nám zná, on nás jako bratry miluje.
O, moji
drazí, kdybyste tu na světě mezi lidmi viděli nelásky, zášti, nená
visti ještě tisíckrát tolik, co jí bohužel jest nic platno, člověk
člověka hledá, člověks člověkem se k velikým podnikům spojuje,
utváří se tu společnosti lidí, se společným jměním, za stejným
cílem.

A Člověk
takovému
spolku
s lidmi
nevyhýbá,
na opak,
On volá Kristus
upřímně:se»Pojďte
ke mně
všichni,
» ——
Mat.
11
—»chci se s vámi spojit, chci vám pomoci k dosažení toho nej
vyššího cíle, ijenž má být vaší .jedinou myšlenkou, vaší největší
starostí - - věčného života. A jaký to s námi uzavíra spolek?
Drazí přátelé, tak úzký, jak jej jiní lidé spolu uzavříti nemohou.
On sídlí v nás, myslí, mluví,jedná v nás —- nejsme my to živi,
ale živ jest v nás Kristus. (ial. 2, 20.
A co přináší Kristus do tohoto spolku s námi? Dává nám
všechno, co zasloužil . . . celé to moře Svých zásluh, dává nám
ještě víc — Sebe, Boha! A co my přinášíme do této společné
práce s Kristem? ó, Kriste náš! Myslíme-li na svou minulost,

neseme Ti hříchy, jež jsme spáchali, yshmc ll na přítomnost
svou, neseme Ti zahanbení a hrůzu před trestem, myslíme--li na
budoucnost

--—ach, což Ti můžem slíbit,> Srdce, jež chvěje se

jako třtina před každým vánkem pokušení, neseme Ti slabost!
(), odvrať se od nás, co bys počal s takovým spojencem! Ale
ježíš odpovídá: Nic se neboj. bratře, vrhni se mně úplně v náruč,
vzdcj se mně v pokoře a úplně rozumem, vůli a srdcem svým,
potom dělej, co můžeš a 0 ostatní Sám se postaram.
Drazí přátelé! Z tohoto spojení člověka s Kristem ježíšem,
vzniká jaksi nová bytost: ježíš a společník ——krátce křesťan
A tak dnes tam u jesliček Betlémských slavíme také vznik nového
života zde na světě, vznik nehynoucího díla Krista Pána »—
křesťanství.

lušite, drazí přátelé, jaký je to rozdíl mezi hodným křesťanem,
mezi křesťanem, jenž ve spojení s ježíšem Kristem trvá a mezi
nešťastným člověkem, jenž Krista nepoznal a nekonečně nešťast
nějším, jenž Krista se zbavil, od Krista odpadl?
Všecko jsme sKristem „_ síla, pokoj, spokojenost, nebo jest
sKristem; bez Krista nic nejsme ——
slabost, rozháranost, neštěstí,
peklo je bez Krista.
Nuže! Budete ode dnešního dne 0 Kristu ježíši rouhavě
mluvit, špatné knihy, časopisy o něm kupovat, číst nebo dokonce
rozšiřovat.> Budete tento spolek s ním lehkovážně, nevázaným
životem, hříchem rušit? Strpíte, aby ve vaší přítomnosti se lidé
Kristu ježíši rouhali;> Nikdy! My jsme s ním solidární, co Kristu
kdo udělal, nám udělal!
A což vy, drazí bratři, drahé sestry v Kristu, kteří snad
v tomto okamžiku cítíte, že spojení vaše s Kristem bylo uvolněno,
snad přetrháno, co vy máte dělat;> To, co svatý Petr tak roz
hodně žádal od posluchačů svých v prvních letnicích křesťanských:

Pokání čiňte, vyzpovídejte se upřímně, úplně, skroušcnč a odpu
štění vám budou hříchové ve jménu ježíšc Krista. Sk. ap. 2, 38.

A tak zůstaň nám všem Kristuslověk cestou, po níž budeme
kráčetí, abychom bezpečně dosáhli svého cíle, jenž jest Kristus
B ů h. ') Amen.

Petr Spička, kaplan v Dobřichovicích.

Svátek sv. Štěpána, prvomučenníka.
O křesťanské trpělivosti.
)A poklek na kolena, zvolal hlasem
velikým, řka: :Pane, nepokládej jím
toho za hřích !:
Skutk. Apošt. 7, 60.

aký rozdíl mezi slavnostmí včerejší a dnešní! Včera jsme
slyšeli hlas andělský, zvěstující pastýřům a všemu světu radost:
„Aj, zvěstují vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu; nebo
narodil se vám Spasitel, Kristus Pána. Luk. 2, 10.
Slyšeli jsme pastýře vespolek řkoucí: »Pojďme do Betléma
a vizme tu věc, jež se stala, kterouž Pan ukazalnamm Luk. 2, 15.
A dnes slyšíme hlasy žalostivé samého Spasitele: »jerusa
léme, jerusaléme' kterýž zabijíš proroky a kamenuješ ty, kteříž
k tobě poslání jsou. a Mat. 23, 37.
Radosti nás naplňuje Betlém,ž žalostí pak jerusalém. »—Co
jest zpěv radostný a hlahol oproti nářku a pláči? __? Co jest
blaženost života oproti záhubě jeho.> »—Včera upomínka slastí
pastýřů betlémských, dnes upomínka strasti proroků jerusalém
ských! Odkud rozdíl tento.> jak souvisí obě slavností.>
My kněží jsme se dnes modlili v hodinkách církevních.
Tak zvané lekce čili říkání jak z Písem svatých tak ze svatých
Otců neb učitelů církevních oslavují sv. těpána, jmenoxítě pří
nášcjí zlomek z řeči sv. Fulgentia o sv. Štěpánu jenž nám od
povídá na otázku naši takto: »Včcra slavili jsme Narození časné
Krále věčného, dnes vítězoslavně úmrtí bojovníka Jeho. Včera
vyjda z přečístěho lůna panenského ráčil navštívíti nás Král
nebes, přioděný pletí lidskou -— dnes vychází bojovník Jeho jako
vítěz ze stanu tělesného, aby vstoupil do nebe. Vzal na se Syn
Boží, král všech králů, oblek vojenský, zahalív do pláště pletí
lidské \ýsost Božství Svého, aby na bojiště sstoupil —- za to jeho
bojovník odložív plášť tělesností neustálé, vstoupil do paláce hradu
nebeského by na věky kraloval. \'a bojiště včera sstoupíl Král
nebeský, aby vůdcem v boji Sám se stal -— dnes pak jeho vojín
k nebesům se vznáší, aby tam byl jako věčný král. Včera se nám
ukázal Bůh človččenstvím přioděn ——dnes se nám před oči staví
') Weiss Apol. ]. 706.
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vojín jeho vavříny vlastní krve ověnčenx O, jaká to podívaná
jaká to divná věc! Věru, tof význam překrásný Narození Páně,
význam mučennické smrti prvomučcnníka Páně!
Ani jednoho ani druhého tajemství proto nám dnes opome
nouti nelze v rozjímání našem. Okáži vám tudíž dnes, j a k s e

podobá umučení sv. Štěpána Naro7ení Páně,
abychom se z rozzjímání obélio naučili křesťan
ské ctnosti, která slovc trpěelivostí.

Pojednání.
Přečasto se dočísti lze v životech svatých a světic Božích že

den úmrtí jejich, jmenovitě sv. mučenníků, se nazývá v Církvi
Boží dnem narozenin, narozenin jejich arci pro nebe; čemuž
snadno rozumime, jestliže jsme uvážili slovo sv. Iulgentia právě
řečené. Do života blaženého vešel sv Štěpán smrtí svou. Ajelikož
!“ ot čím šťastnější, tím více životem jest, tak že život pozemský
s jeho nesnázemi spíše ustavičným umíráním nežli pravým životem
bychom nazvati mohli: proto život blaženosti věčné, život věčný,
výhradně zasluhuje životem v nejlepším a nejdokonalejším slova
smyslu slouti. A k životu věčnému přecházíme vc smrti. Zdaž
není tudíž v pravdě den úmrtí dnem narozenin?
Než nám se jedná o to, ukázatic'
1. jak úmrtí prvomučenníka Páně se podobá čili jest obra
zem Narození Pána našeho Ježíše Krista. Všimněme si k tomu
cíli způsobu, jakým se láčil Spasitel náš narodit-i a jak' rm prvo
mučennik sv. Štěpán v Pánu zesnul, a najdeme, čeho hledáme.
Narodil se nám Spasitel , jcžíš Kristus.
Sv. Lukáš, 2. 7., dí: :>Porodila (nejsvětější (\'laria Panna)
Syna svého prvorozeného a plenkami jej obvinula a položila ho
v jesle.<<(), vizte, ano patřte a s pozornosti se dívejte na tvrdé
jesle, v nichž spočívá milý Spasitel —- na ostrou slámu a něco

sena — na tcmnost nočniaopuštěnost místa. Pocitte s ním dobu
zimní, v níž se naroditi ráčil, — hrubé plěnky a jiné mnohé ne
hody, kterým vystavcn byl. A jak to vše snáší.> Nežalujc, nena
říká: nýbrž snáší, trpí od počátku — s jakou trpělivostí, mlčeli
vostí' >Toto vám bude znamením: Naleznete nemlu'.'ňátko.<<

luk 2,12.

() ten milý jczíšek, ač je pacholátkem jeden den starým,
není jako obyčejné novorozeňátko, alcbrž má rozum (!svobodnou
vůli, ano jest božská Moudrost, božská Mocnost, dobře vidí a ví,
eo trpí, a proč to vše trpí: než tak volil se naroditi nám, aby
nám ukázal, jak vyhlíží pravá trpělivost křesťanská, v níž Ho máme
následovati.
Svatý Bernard se táže, proč asi Církev sv. 5 Narozením Páně
tvrojí mučennickou slavnost spojuje; nebo máme dnes svátek sv.
Stěpána, zitra sv. jana Evangelisty a pozítří sv. mlaďátek. A za
odpověď dává: Ejhle, účinky z Narození Páně, nakteré nám uka
zují jesle. 7daž nejsou všecky tři svátky obrazem Narození Páně?

—98——

Svatý Štěpán prvomučenník, podstoupil o své vůli a skutečně
smrt mučennickou, t. j. jako toužil po koruně mučennické, tak jí
rovněž dosáhl. Za to miláček Páně sv. jan, jenž podobně s dru
hými apoštoly toužil po koruně slávy mučennické a vůlí svou se
jí účasten stal, (známot' nám, jak od nepřátel Církve Boží uvržen
byl do oleje vroucího maje takto zemříti, jak měl píti jedu při
praveného: než zázračnou mocí po dvakráte zachránil jej ježíš
Kristus, Pán života a smrti, řkaoněm: »Chci, aby on tak zůstal,
dokudž nepřijdu<—rjan 21, 22. pro

něho, t. j. dokud jej nepo
volám v smrti přirozené) v skutku jako mučcnník nezemřel.
A svatá mladátka, nemajíce ještě rozumu, ani vůle neměla
v požehnané smrti své; za to skutkem byl vydán jich život jako
obět pro ježíše Krista narozeného. »lšjhle,<zpraví svatý Bernard,

„všichni ti pili z kalicha spásy buď dle těla i duše

buď dle těla toliko.<<

Aby tudíž zjevné a patrné byly účinky Narození Páně, proto
slaví Církev svatá trojí tento svátek. 7jevné nám tudíž jest, proč
umučením svatého _tčpána, obrazem jest Narození Páně.
2. Avšak dokonaleji ještě se nám hlásá křesťanská ctnost,
svatá trpělivost. Včera slyšeli jsme, jak hlásali andělé pastýřům:
»Tot' vám bude znamením, že naleznete nemluvňátko v jeslích po
ložcné.<<Ano, pravá trpělivost vyžaduje nemluvňátko.
] na svatém Štěpánu, jehož v svaté trpělivosti obdivujeme,
žádal ježíš Kristus, aby nemluvňátkem se stal. A taková trpělivost
jest dokonalejší trpělivost. Velebí proto Církev svatá v hymně
hodinek círke\ ních svaté mučenníky pro jich mlčelivost v utrpení
takto: »Vraždou jak nevinné ovce je zbíjeno — však bez stesku
němí kráčelí l\ oclpravám — s dobrým povědomím trpělivá mysl
— bezstrašnost zachovávala“ *) jako ovce padají na ránu meče:
než, zjejich úst žádné bčdování ani nahlas, ani pošeptmo, jelikož
je není tajno, co znamená nemluvňátko v jeslích strádající. Kdo
z nás nepozoroval, že láhve se vzácnou vůní mívají tenounká hrdla
a dobrou zátkou se zacpávají, aby dokonalost vzácné vůně nese
slábla. A podobně ústa svatých trpitelů dobře bývají uzavřena,
ab\ 7 nich ani slůvko žalů nebo stesků nevyšlo, čímž by škody
vzala trpělivost ve své síle a dokonalosti.
Vypravují Skutkové apoštolští v 6. a 7. hlave, ze svatý Štěpán
byl »pln (6. 10.) milosti a sílyx, výtečný v moudrosti a výmluv
nosti, tak že ani na slovo vzatí učenci škol libertinských a cy
renských a alexandrijských a ti, kteříž byli z Cilicie a Asie,
hádajíce se s ním, nemohli odolati moudrosti a Duchu, kterýž
mluvil z něho. Co tudíž činili nepřátelé jeho? Zacpali uši své,
praví Písmo svaté, aby neslyšeli pravdy kterou jim veřejně do
duše hlásal a takto se obořili naň. Včdělit, trvám, jaké moci má
hlas prvomučenníka Páně, a proto se ho tím více strachovali.
Ano, vskutku slova jeho vůči zuřivým nepřátelům jeho podobala
se nejen čarovným slovům muže kouzelníka, alebrž byla mocná
*) Viz »Hymny církevní: č. 116. převedené od Fr. Sušila. Brno. 1846.
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slova neodolatelná, jimiž Bůh sám všemohoucí mluvil k nim.
Zajisté věděli, proč si uši zacpávají. Než my čteme tamtéž 7. 56.,
že zkřikše hlasem velikým, zacpali uši své, a obořili se na něj:
tudíž netoliko když jim kázal, ale i když se naň obořili avvrhli,
by jej ukamenovali, měli zacpané uší své. Což nebyl již Stěpán
od nich na smrt odsouzen? A přece se báli ještě, aby sv. _těpán
jejich zlobu srdce mocným slovem nezlomil a síly jim ncodňal.
() ti nepřátelé Boží! bývaji nejenom hluší, ale i slepí. A tak
byli židé pronásledující sv. Štěpána, najmě fariseové a zákonníci,
také nejen hluší k slovu Božímu, ale i slepí. Zdaž nemohli viděti
a se dovtípiti, že jako svou moc dokázal v slově, pln jsa Ducha

Sv., dokážetéž moc a vítězství

dovede mlčeti?

své v trpělivosti,

jenž

Nuže, tot" jest přepodivná síla v trpělivosti. »Nalcznetc ne
mluvňátko v jeslích.<:
3. A ještě není vyčerpána dokonalost křesťanské trpělivosti.
Vizte a na um vezměte poznovu umučení sv. Stěpána. Praví ve
liký hlasatel slova Božího a misionář brasilský v Americe v XVII. sto

letíhAntonín

Vieira, kněz Tovaryšstva ježíšova, v kázání na

sv. Stěpána:

»Kdyby se byl sv. „tě—pán, když ho židé kameno—

vali, hájil a se byl chtěl zachrániti, byl by se sám zranil; nebo
trpělivost jest taková ctnost, že se sama ostřím meče zraní, jak
mile se počne hájití.:
Ovšem že byl sv. Štěpán pln milosti a síly a činil divy
a zázraky ne jakékoliv, alebrž veliké divy a zázraky v lidu. Skut.
ap. 6, 8. Všemohoucí obdařil jej silou nadpřirozenou a zázračnou
proti nepřátelům jeho. A věru, mohlt' způsobiti, by nepřátelé
v okamžení, kdy se naň vyřítili, mrtvi na zem padli; mohlt
ochromiti ruce jejich, tak že by nebyli s to zdvihnouti naň k..
mene. Jako prorok Eliáš volal o pomstu na vojsko krále Achaba
a blesky s nebo sletěly a pohubily bezbožné vojsko za zpozdilost
jeho: tak mohl i prvomučcnník Páně podobně si vésti. Jako
sv. Petr, když ho Ananíáš a Saphira oklamati chtěli, ve jménu
Páně o trest Boží prosí a v okamžení vpadají oba dva mrtví na
zem: takovou mocí vládne rovněž sv. Stěpán. jako sv. janu ne
uškodil ani vroucí olej, do něhož jej uvrhli, jelikož měl moc divy
a zázraky či-niti: tak mohl i sv.__'těpán přijmouti kamenů, aniž
by mu byly v něčem ublížily. Byltě sv. Štěpán pln milosti asíly,
činil veliké divy a zázraky.
Mohlt' jí užívati, směl jí užívati.
A kdyby byl tak učinil, divy a zázraky by byl činil. Než
zdaž by byl takto osvědčil dokonalost křesťanské trpělivosti, které
do něho obdivujeme? Ejhle, veliké, převeliké divy křesťanské

trpělivosti,v níž dovedl prvomučenník Páně nejen rtoma

svýma a jazykem, ale i rukama svýma nebráně se

trpělivost

mluvňátko.

zachovati.

Následovalt'roztomiléjezulátko, ne

»Toto vám bude znamením: Naleznete nemluvňátko

plenkami obvinuté a položené v jeslícl1.c

_
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4. Ale největší slávy dobyl sobě prvomučenník Páně ve
smrti své, včtší ještě nežli tím, že mlčel, že se nehájil a nebránil
— tím, že se za nepřátely své modlil. »A poklek na kolena,
zvolal hlasem velikým, řka: Pane, nepokládej jim toho za hříchlc
píše svatý Lukáš v Skutcích apoštolských 7,. 59.
Týž vypravuje, kterak tři mocné školy, které právě vjerusa—
lcmě se byly shromáždily, vystoupily proti němu, hádajíce se s ním.
Avšak marné byly jejich hrozby a bouře; moudrosti Ducha Sv.,
kteráž z něho mluvila, nebyly s to odolati. A protož, když slova
nepostačovala, pomáhali sobě jinak. Zbouřili lid starší a sběhšc
se chytili jej a přivedli do rady a nastrojili muže, kteříž by řekli,
že jej slyšeli mluviti rouhavá slova proti Mojžíšovi a proti Bohu,
(tamtéž 6, ll.) řkouce: » lověk tento nepřestává mluviti proti sva
tému zákonu.<< Ale Bůh byl s ním. Proto svatý _těpán vůči radě
židovské dokázal slovy jasnými, co činil Bůh s lidem israclským
od Abrahama počínaje až do příchodu Spasitele světa, ježíše
Krista, a co činili židé proti Bohu svému, kolikrátc I'Io zapřeli, od
Něho odpadli, kolikráte modlám se klaněli, až přísně rozhněvaným
Bohem ztrcstáni byli, kterak muže svaté Bohem jim seslané pro—
následovali a usmrtili jako na př. lsaiáše proroka pilou rozřezali,
jeremiášc ukamenovali, až samého Spasitele světa, ježíše Krista,
na kříž přibili. Při čemž v rozhorlenosti své zvolal: »Tvrdé šíje
a neobřezaných srdci a uši, vy se vždycky Duchu Svatému pro
tivíte; jakož otcové vaši, takž i vy. Kterému z proroků se otcové
vaši neprotivili.> ] zabili ty, kteříž předzvěstovali příchod Spravedli
vého. jehož jste vy nyní-zrádci a \'ražedlníci byli.“ 7, Sl.—59.
Ký div, že zatvrzelí židé, slyšícc to, pukali se v srdcích svých
a skřípěli zuby na něho. On pak, jsa pln Ducha Svatého, po
hleděv do nebe, uzřel slávu Boží a ježíše sedícího na pravici Boží.
! řekl: »Aj, vidím ncbesavotevřena, a Syna člověka sedícího na
pravici Boží. l kamenovali Stěpána modlícího se a řkoucího: »Pane
]ežíši, přijmi ducha méhoh A poklekl na-kolena, zvolal hlasem
velikým, řka: »Panc, nepokládej jim toho za hříchla
K tomu není potřeba výkladu. (), těch posvátných hlasů
prvomučenníka Páně, jimiž se za nepřátele modlil! jako Spasitel
náš do Svého přišel a svoji I—lonepřijali, v Betlémě nebylo proň
místečka: avšak ne ohněm se odplatil lidu neuznalému, alébrž
tím, že se za ně k Bohu Otci modlil a jim žehnal ___podobně

svatý Stěpán modlí se za nepřátely své: Pane, nepo
kláclej jim toho za hřích!

Jaké naučení si máme vzíti dnes, vidouce výš a výše stou
pati křesťanskou trpělivost do vrchu dokonalosti ve smrti prvo
mučenníka Páně, svatého Štěpána? Kéž by naše trpělivost podo
bala se jeho převeliké ctnosti, jako jeho trpělivost zobrazuje
tichost Pána našeho ]cžíše Krista.
_
»Naleznete ncmluvňátko, plenkami obvinuté a položené
v jeslích.<<

Kéž bychom srovnávali vůli svou 5 vůlí Boží dle duše i těla

v trpělivosti!

A všeliké strasti'života

netoliko snášeli, alebrž
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i mlčky sna'iseli! A netoliko mlčky snášeli všeliké protivenstvl,
alebrž i s ochotou snášeli' A netoliko s ochotou všelike' proti
vcnství a utiskování snášeli, alebrž za nepřátele své se modlili!
Pak se osvědčíme býti pravými následovníky prvomučenníka
Páně; i nám bude nebe otevřeno a ježíš sedící na pravici Boží
přijme jednou ducha našeho.
Aby nescházel příklad a to vlastenecký, poukázati tu dlužno
na našeho miléhovknížetc sv. Václava, který v mnohém ohledu
podoben jest sv. Stěpánu, nejvíce trvám v lásce k nepřátelům
svým. Nlnohdykráte v životě svém podal důkaz, že se uměl i v této
ctnosti, křesťanské totiž trpělivosti, vyznamenati: než velmi skvěle
dokázal to ve své vlastní smrti. Svatý Vácslav byl \'nuknutím
Išožím poučen () tom, že má smrtí mučcnnickou zemříti. Mimo
to meškaje na kvase u bratra Boleslava ve Staré Boleslavi, ob
držel výstražnou zprávu od svých věrných, aby se měl na pozoru,
že usilují o život jeho. Ale tu zaskvěla se láska jehok nepřátelům
úhlavním v obdivuhodném lesku. Vlastním vrahům svým, o nichž
věděl, že pod pláštěm zbraň ku vraždě skrývají, připíjel sám na
rozloučenou, vzývaje sv. Michala archanděla, aby každému 7.nich
milostiv býti ráčil. A při zavraždění, jsa od bratra Boleslava na
smrt raněn, modlí se zaň, řka: »To ti Buh odpusť, bratřela
a tak skončil ži\ ot svůj, jako druhdy svatý Štěpán, modle se za

\rah) své.
Končím modlitbou církevní k 5\ Štěpánu: chž,

prosíme,
Hospodine, at' konáme to, co slavíme, a tak se učíme i nepřátele
milovati, slavice svátek toho, který i za odpůrce a vrahy své
vzývati uměl Pána našeho, ]ežíšc Krista. Amen.
P. Ant. Rejzek, T. 1.

Neděle po narození Páně.
O trojí cestě do nebe.
>A položen jest tento ku pádu a ku
povstání mnohým \; Israelic.
Luk. 2, 34.

Narodil se Kristus Pán, radujme se. nebo člověk

jest vykoupen,

ďábel pak obloupen.

Těmitoslovyzav

znívá radost a veselí po celém světě katolickém v tomto týdnu
vánočním. Noc pominula, den pak se přiblížil; slunce spravedlnosti,
Ježíš Kristus, již osvítil temnosti bludů lidských \ytrhl nás zmoci
d'áblovy a dal nám moc býti syny Božími. Kéž by jenom na
žádném z nás to vykoupení nebylo zmařeno, kéž by na nás všech
vyplnila se slova, jež nyní zpíváme: »Nám, nám narodil se.:
A jako kdo světlo rozsvítil nesta\í ho pod kbelec, ale na svícen,
aby svítilo v domě, podobně Otec nebeský, poslav na svět světlo
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nebeské, božského Syna Svého, postaral se o to, aby poznali lidé
toto světlo a v něm chodili. již při narození jeho andělové nebeští
zvěstovali velikou tu radost pastýřům: Narodil se vám Spasitel,
jenž jest Kristus Pán. Podobně neobyčejnou hvězdu ukázal Hospodin
mudrcům od východu, která vedla je k pravému světlu, do chléva
betlemského. A jak dnešní sv. evangelium vypravuje, zjeven jest
Kristus i Simeonovi a Anně; neboť Duchem Svatým vedeni jsouce
do chrámu právě v tu hodinu, kdy María-Panna obětovala, vnuk
nutím Božím poznali a přede vším lidem vyznalí, to dítě že jest
očekáváním národů, světlem k osvícení pohanů a požehnání národů
země. Později Spasitel Sám po tři leta chodil, divy a zázraky číně,
aby všíckní v lsraelí poznali, co () Sobě vyřkl: »já jsem cesta,
pravda a'život.< A potom apoštoly rozeslal do všech končin světa,
aby roznesli světlo jeho, evangelium, po všech zemích, tak aby na
celém světě svítilo slunce spravedlnosti Krista ježíše, aby všickni
národové jako ve dne poctivě chodili, nc v hodování a opilství,
ne v smilstvích a nestydatosaech, ne vsváru a závisti, ale v odění
světla, v Kristu ježíši. A tak. drazí přátelé, i o nás milost Boží pečovala,
že jsme poznali světlo světa, že se radovati můžeme z narození
Spasitele. I my, budeme-lí podle Pána ježíše živí, budeme míti
jednou radostný konec života, tak jako nábožný stařičký Simeon,
který drže na loktech Spasitele světa, nevýslovnou rozkoší naplněn
v sladkých slzách volal: »Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého
v pokoji, nebot' viděly oči mé spasení Tvé, jež jsi připravil před
obličejem všech národů. Světlo k zjevení pohanům, a slávu lidu
Tvého Israelského.< Ale an takto držel na rukou svých Syna Bo
žího a syna člověka, tu otevřela se nábožnému starci rouška do
budoucnosti, a on prorokoval: »Aj, položen jest tento ku pádu
a ku povstání mnohým v Israeli, a za znamení, kterému bude
odpíráno. A tvou vlastní duší,“ tak kMarii Panně řekl, »pronikne
meč, aby zjevena byla smýšlení srdcímnollýčh.: Ach, jak vyplnilo
se proroctví Simeonovo! jak mnohým v Israeli, jak mnohým
i mezi křesťany jest dítě, ježíš, ku pádu, protože znajíce Boha
a zákon Boží, životem ho zapírají, zákon křesťanský jest jim zna
mením, kterému odpíraji. Běda takovým! Těm nadarmo narodil
se Spasitel, nadarmo v chrámě i na nebi i na zemí byl zvěstován,
jim jest dítě ježíš k věčnému zahynutí. Ncchtějte tedy rovnati se
fariseům a zákonníkům, jimžto pro zatvrzelost a závist jejich byl
Pán ježíš ku pádu; nerovnejte se Herodesoví, který se zarmoutíl,
když uslyšel o nově narozeném králi židovském, nerovnejte se
jidášoví, jemuž také Pán ježíš byl ku pádu, nerovnejte se nevěr
ným křesťanům, kteří těla a světa užívajíce, odpíraji Kristu Ježíši.
O vynasnažmc se, aby nám narození Páně bylo ku povstání
z hříchů a bídy duchovní! A jak to dovedeme? Aj, pohleďme na
tento týden vánoční.
Krásné a mnoho významné jest, drazí přátelé, uspořádání
tohoto týdne vánočního. Na slavný den Narození Páně následují
tři velike svátky svatých. Církev chce tím říci: »Chcctc-li, aby vám
Narození Pána ježíše prospělo, abyste přišli do nebe, následujte

—103—-—

jednoho z těch tří svatých, vyyolte si jednu z těch tři cest vedou
cích do nebe, bud cestu sv. Stěpána, ato jest cesta utrpení, anebo
cestu sv. Jana miláčka Páně ——a to jest cesta lásky; anebo cestu
Nemluvňátek, a to jest cesta úplné čistoty a nevinnosti. Rozva
žujme, drazí přátelé, poněkud blíže o těchto cestách.

Pojednání.
První cesta do nebe jest cesta sv. Štěpána, cesta
utrpení,
kterážto jest nejkratší ze „všech, a nejbezpečněji k cíli
vede, jakž to z toho vidíme, že sv. Stěpán byl první, který z vě
řících Kristových vešel do radosti Pána svého, a on při smrti vidčl
nebesa otevřená a Pána Ježíše stojícího na pravici Boží.
Raduj se, milý příteli, vede-li tě Bůh touto cestou bezpečnou
a krátkou, ale uč se jíti cestou utrpení od sv. Stěpána. On trpěl
proto, že vyznával odhodlaně Pána Ježíše, on trpěl rád a vesele,on_
kdyžjej kamenovali, modlil se, řka: Pane Ježíši, přijmí ducha mého;
on, umiraje, padl na kolena, volaje hlasem velikým: »Pane, nc
pokládej jim toho za hřích.< Tak uč se trpěti, abys každé utrpení,
ať si přichází od Boha anebo od člověka, snad od tvého nepřítele,
každé přijímal jako od Boha, každé snášel pro Boha, a snášel je
rád, vesele, s trpělivostí. Zlé neoplácej zlým, nehněvej a nemsti se
nad těmi, kteří ti ubližují, nepřitěžuj si bolest a soužení mrzutostí
a netrpělivostí. Odpouštěj rád a vždy, modli se za ty, kteří tě
trápí: »Pane, nepokládej jim toho za hřích.:
Když tě tedy, rozmilý v Kristu, svírá nouze a bída, když
trápí dlouhá churavost neb těžká nemoc, když zármutek veliký
tiskne duši tvou, roztouženou po zemřelém otci, matce, dítěti,
manželce, příteli, jsi-li na tom světě opuštěný a nemilovaný, když
tě lidé pronásledují a sužují: tu pomyslí sobě: Bůh mě vede
cestou sv. Stěpána, a děkuj Bohu, že tě dal na cestu nejkratší,
a vynasnaž se, abys vždycky trpěl nevinně, pro Boha, rád a bez
žádosti po pomstě,; pak budeš i ty jednou v hodinu smrti volati
s kamenovaným Stčpánem: »Aj, vidím nebesa otevřená + Pane
Ježíši, přijmí ducha mého.

druhá cesta vedoucí do nebe, jest cesta sv.Jana,

cesta lásky a dobrých

skutků.

Tento apoštol, jenž sám

sebe nazývá učenníkem, kteréhož miloval Ježíš, jest nadšeným hla
satelem lásky, on sám jest takřka vtělená láska. Jeho evangelium
za základ má slova: Bůh láska jest a tak Bůh miloval svět, že
Syna Svého dal . .. a jeho epištoly napomínají nás kláscc k Bohu
a k bližnímu. Milujme Boha, nebot On dříve miloval nás. Kdo
nemiluje bratra svého, jsou jeho slova, vražedník jest, a řekne-li
kdo Boha že miluje, ale bližního nenávidí, lhář jest a pravdy není
v něm; neboť jak bude milovati Boha jehož nevidí, jestliže nenávidí
bližního, kterého vidí.> Synáčkové moji, nemilujte světa, ani těch
věcí, které jsou na světě, nebot svět pomíjí i žádost jeho, ale kdo
čini vůli Boží, zůstává na věky. A když tento miláček Páně již
velmi sestaral, tu dával se voditi a nositi do shromáždění věřících
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a slova jeho, jež vždy opakoval, byla: »Synáčkové moji, milujte sc
vespolek.: A když se ho tázali, proč vždy jen tato slova připomíná,
odpověděl: »Když to zachováte, všecko jste zachovali, nebot Sám
Spasitel praví: >Tot'jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek,:
a na lásce k Bohu a k bližnímu celý zákon závisí i proroci. Miluj
Boha nade všecko, křesťane, miluj Ho více než všecko na světě,
víc než otce a matku, víc než dítě a přítele, víc než vlastní život
svůj, tak abys všecko to raději opustil a zapřel, vede-li tě to k hříchu.
Neboť jestliže z lásky k Bohu opustíš statky pozemské, Bůh tě
obohatí v nebesích; jestliže z lásky k Bohu odřekneš se vlastní
krve své a přátel svých, když jsou ti na překážku spasení, Bůh
bude tí Otcem a přítelem. Pakli ale Boha opustíš, Jeho se od
řekneš, pak dříve neb později zbaven budeš všeho ostatního, a zů
staneš na věky sám, opuštěn, zatraccn. Z lásky k Bohu miluj
bližního jako sebe samého, jednoho Otce děti jsme. k jednomu
cíli jdeme, jako 'bratři'a Sestry sie milujme, neboť Bůh to žádá,
Jemužto každý člověk jest milý a drahý. Ale ta láska k Bohu
a k bližnímu buď nejen v ústech, nejen v srdci, ale ve skutcích —
v životě. Dobré skutky, to jsou kroky po této cestě lásky; kdo
sedí neb stojí a kroku nedělá, nikam nedojde. Dobré skutky, to
jsou křídla lásky. Dobrými skutky ukazuj tedy lásku svou k Bohu
a k bližnímu. A neříkej nikdo, jakých já mohu dobrých skutků
konatí. Almužna není všecko, co na nás Bůh žádá. Ty ale můžeš
nemocného navštívit, zarmouceného potěšit, ty můžeš hřllů zamezit,
pohoršení odstranit, a toli's učinil, dobrý skutek jsi učinil. Jestli—
že půst nejen sám zachováváš, ale i jiné k tomu vedeš a slovem
ipříkladcm povzbuzuješ, dobrý skutek jsi učinil; ale půst není
jen to, když vjídle si újmu činíš. Učiň si újmu i v zábavách, učiň si újmu
v nádheře, ve skvostném a chlubném oděvu, a číníš-li to pro Boha, po
stiš se tím a dobrý skutekjsi učinil. .Hledej a navštěvuj Boha a Ježíše
Krista zde v chrámě nejen v neděli, ale pokud můžeščasto i všedního
dne, a tím ukazuješ lásku k Němu. Modli se k Bohu nejen tu
chvilku, kdy říkáš Otče náš, ale celý tvůj život budiž modlitbou,
tak aby nikdy nevyslo 7. úst tvých, a nikdy nečinily ruce tvé, co
by Boha hněvalo, bližnímu pohoršení dalo, anděla strážce tvého
rmoutilo. Kdo takto činí, ten jde cestou sv. Jana, cestou lásky,
a dlouhá jest tato cesta, jakož i sv. Jan nejdéle byl živ ze všech
apoštolů.

Atřeti cesta konečně do nebe vedoucí jest cesta
Nemluvňátek, cesta andělské čistoty a nevinnosti.

Touto cestou jdou děti po křtu zemřelé. Jako nevinné dítky u Be
tléma pro Pána zavražděné přijaty jsou. ač nevědomky trpěly, do
nebe, tak Pán Ježíš, Jenž zde na zemi dítky tak miloval,i nyní na
nebi často říkává: »Nechte maličkých přijíti ke mně,: a kdykoliv
to řekne, tu vždycky nějaká duše dítěte přibude mezi anděly.
Touto cestou andělské čistoty jdou také ti, kteří z lásky k Pánu
Ježíši zachovali se zde na zemi ode vsi nečistoty a poskvrny, kteří
nikdy sluchu nedali myšlenkám nečistým, žádostem smilným.
Po této cestě kráčela María Panna, sv. Alois, sv. Teresie, sv. Vácslav

—105—
a všecky sv. panny a panicové. Kdo touto cestou přijde do nebe,
toho čeká největší odměna, neboť ve Zjevení svém viděl sv. jan
zástup 144 tisíců, který byl nejblíže u Beránka a zpíval píseň tak
vznešenou, že jiný se jí nemohl naučiti, a řekl mu anděl: »To
jsou ti, kteří ženami se neposkvrnili, nebo panicové jsou, ti násle
dují Beránka, kamkoli jde, neb jsou bez poskvrny před trůnem
Božím.

<<

'

Ach, běda pro svět, ach, Bohu budiž to žalováno, že tato
nejvznešenější cesta za našich časů jest tak opuštěna; málo kdo
po ní kráčí, málo kdo životem rovnati se chce andělům, ale hříšné,
zvířecí rozkoše v smilstvu a nečistotě užívati, po tom baží nyní
i ti, kteří mají povinnost čistotu zachovávatí, totiž kdo jsou svo
bodní, ano, sotva dospělí mládenci a panny již znají nečisté my
šlenky, žádosti a řeči, již i skutkem vyvrhují se ze zástupu čistých.
O Bože, zadrž metlu trestu Svého! Ty dáváš duši naší krásu anděl
skou, ty chceš, aby 'tu krásu zachovala ——ale bohužel — kdybys
Ty Pane všemohoucí, znamenal znamením ohavným každou tvář
toho, kdo čistotu svou zmařil, jak mnohá mladá tvář mládenců
apanen nynějších ukázala by se býti ohyzdou nečistou. O
otcové a matky! Jako andělé přijalijste dítky své od Boha, bděte,
ať je aspoň pokud v panenství jsou, jako anděly zachováte. Vy
pak, mládenci a panny, zachovejte čistotu v skutcích, v řečích
i myšlenkách, za příklad si beřte nejčistší Matku Marii a svého
anděla strážce, který vás všude doprovází, aby Bůh, jenž vidí srdce,
když na vás patří, viděl dva anděly, vás a anděla strážného.
Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. —
Tři jsou tedy cesty, po nichž se u_bíratí musíme, abychom
došli věčného cíle. První jest cesta sv. Stěpána, cesta to utrpení,
druhá jest cesta sv. Jana, cesta to lásky, třetí pak jest cesta ne
mluvňátek, cesta to čistoty a nevinnosti. Po které cestě kráčeli
jsme dosud my? . . . A jest-li jsme ani na jednu, ani na druhou,
ani na třetí nezabočili, ó neváhejme, a učiňme tak rychle. Cas
kvapí a kdo ví, kdy povolá nás Pán, abychom účet kladli ze svého
života. jen tenkráte, budeme-li kráčeti po těchto cestách, budeme

moci se Simeonem zvolati: »Nyní propouštíš

svéhOc.

— Amen.

služebníka

Tlosef Herčík.

Kázání na poslední den V roce.
Účtování se svým svědomím na konci roku.
»Všichni umřeme a vrátíme se do země
jako vody, které se nenavracují.<
II. Král. 14, 14.

Ještě několik hodin a letošní rok bude dokonán: Sklesne
v hlubinu minulosti a zmizí v moři zapomenutí. Tak, drazí v Kristu,
míjí rok po roce, že toho ani takřka nepozorujeme a tím přichá
lládce duchovní.

8

——106—
zíme blíž a blíže ku svému hrobu, smrt se blíží každým okamžikem
k našemu smrtelnému lůžku a počítá 'jednu minutu po druhé.
Dnes napočítala zase o jeden rok více a snad již v krátkém čase
ocitne se u našeho příbytku, zaklepe na naše dvéře a zvolá: Pojď!
Cas tvůj již vypršel! Všechno pozemské pomíjí, nic netrvá věčně;
a proto volá moudrý Salomoun: »Marnost nad marnosti a všechno
jest marnost.: Ano vše na tomto světě jest marnosti, vše trvá jen
krátký čas a pomíjí. Ale jedna bytost z tohoto slzavého údolí
přec nepomíjí, trvá, a trvati bude věky, dlouhé věky, celou věčnost.
Bytost ta přišla sice na svět, narodila se, ale nikdy, nikdy ne

zemře. A bytostí tou jest naše duše, ona tak drahá duše, kterou
jednorozený Syn Boží svým bolestným utrpením, svou hořkou
smrti na dřevě kříže vykoupil. Při naší smrti duše nezemře, oddělí
se od těla a pak přijde před svého soudce, který od ní přísný
účet žádati bude z celého jejího života, ocitne se před vševědoucím
soudcem, který zpytuje srdce a lcdví člověka, ]emuž každá myšlenka,
každý pocit, každé slovo naše a každý krok náš znám jest, a ]emuž
nelze zatajiti ani toho nejmenšího, poněvadž jest vševědoucím. Bude
to pro nás, drazí křesťané, práce těžká, obtížná, kterou s hrůzou
a třcsením konati budeme. Na každý úkol, ve kterém člověk ob
státi má, jest se mu svědomitě připravovati. Tento úkol však,
který po smrti na nás čeká, jest nejdůležitější úlohou celého na
šeho života, neboť jest to věc, jejíž výsledkem bude nad námi
vynešený rozsudek Boha: buď věčně zavržen, nebo věčně blažen.
Věčně zavržen, věčně blažen! Jsou to jen čtyry 510va,ale jak mnoho
obsahují! 0 kéž bychom v tomto okamžiku slyšeli slova Hospo—
dinova, kterých užívá Církev sv. ve svých hodinkách: >Nuže slu
žebníče dobrý, vstup v radost Pána svéholc Toho si přejete Vy,
milí křesťané. ze srdce, a já chovám totéž přání. Vyplnění této
tužby jest však v moci naší, my sami rozhodneme nad tímto osudem
věčnosti. A proto, chceme-li v tomto okamžiku před soudnou
stolici Boží obstáti, musíme se na zkoušku tu svědomitě připravo
vati. A čím? Zpytováním svých skutků, slov a myšlének. Musíme
zpytovati a pozorovati, zdali se v mezích zákona Božího pohybo
valy. Shledáme-li, že ano, vyírvejme na dráze té, pakli rozpor na—
lezneme, napravme vše, pokud můžeme; nyní jest den naší práce,
pak ale přijde >noc, kdy pracovati moci nebudeme.: Až za námi
zapadnou brány věčnosti při smrti naší, bude konec veškeré práci
za blaho duše naší.
Dnešní den poskytuje nám k tomu krásnou příležitost! Rok
skonává, svědomí v nitru našem se ozývá a volá: Pověz, jak jsi
tento rok využitkoval ku spáse duše své, pověz, jak jsi plnil tento
rok povinnosti své, které ti víra svatá přikazovala? Vydej počet
2 vladařství svého! Poslechněme tohoto hlasu dnes a zodpovězme
si tyto otázky!
.
Přijď svatý Duše, Bože, ku pomocí mé vzezři :: sil mne při
této práci. Počínám ve jménu Páně.
*

*
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Pojednání.
I.

Mnozí z vás mají dítky. Vy se staráte o ně, pokud to jen
vám možno jest. Mnozí z vás nemohou pro starosti ani usnouti;
když na lůžko se ubíráte, jste rádi, že zase jeden den minul, býváte
sami se sebou spokojeni, že vše svědomitě jste obstarali, ale sotva
procitnete, 'očekávají vás nové starosti, nová práce, nová námaha.
Avšak vy podrobujete se rádi těmto starostem, pracujete mnohdy
v potu a do únavy celý Boží den a snad i noci nastavujete pro
dítky své a nežádáte od nich nic jiného za to nežli lásku a vděk.
Avšak nenalezlo-li srdce vaše, po čem tolik touží, vidíte-li, kterak
dítky vaše jen nevděkema neláskou splácí vám všechno vaše přičinění,
kterak těžce jest vám kolem srdce, kterak rozrývá bol duši vaši!
Matce vytryskují slzy, slzy hluboké bolestí a ubohý otec vzdychá
při práci své. — Obraťme se nyní k Otci v nebesích!
Všechno lidstvo tvoří jedinou rodinu, v níž my sestry a bratry
jsme jednoho Otce, jenž jest na nebi. Bůh jest naším Otcem, my
jeho dítky. Bůh se o nás stará lépe než ti nejlepší a nejsvědomi
tější rodiče učiniti sto jsou a nežádá od nás ničeho za to než
lásku a vděčnost. Ale my nevděčné dítky zapomínáme na Něho.
Mnozí nepociťuji ani tolik vděku, aby ráno a večer poklekli a ruce
své ku zbožné modlitbě sepjali. jdou spát a na Boha ani nevzpo
menou, vstávají a oči svých ani k nebi nepozdvihnou, ba ani sv.
křížem se nepoznamenaji. A pak si mnozí stěžují, že ač pracují
den ode dne a přece stále v nouzi žijí. Není divu, přátelé drazí!
»Nestaví-li Hospodin domu, nadarmo pracují, kteří staví jej.a Kdo
pracuje bez modlitby, “pracuje nadarmo, jeho práce přináší mu
málo užitku anebo docela žádného. Takový člověk pracuje mnohdy
od rána do večera, den ode dne a přece nevidí Žádného užitku.
Proč;> Práce jeho není požehnaná. Kdo zapomněl na Boha, Bůh
zapomněl na něho! A co jest člověk bez Boha? Plavec bez vesla
na rozbouřeném moři. On stojí ve světě sám a sám, bez pomoci,
bez útěchy, zůstaven jsa sobě. A proto, přátelé drazí, ptám se vás:
modlili jste se vždy každého rána, každého večera? Pakli ano,
vytrvejte, ne—li,učiňte pevné předsevzetí, že tak celý život svůj
činiti budete. Ranní modlitbou svou budeme požehnání svolávati
na práci svou, u večer děkovati budeme Bohu za jeho dobrodiní.
A tak budeme s Bohem počínati, s Bohem končiti, Bůh bude našim
pracím žehnati, štěstí a spokojenost bude nás “oblažovati.
Bůh však žádá od nás nejenom modlitbu, nýbrž on nám
velí, abychom se veřejně modlili a tak víru svou vyznávali. K tomu
vztahuje se třetí přikázání Boží: »Pomni, člověče, abys den sváteční
světil.: Ve smyslu tom přikazuje Církev sv. každému dospělému
křesťanu, aby každý svátek, každou neděli do chrámu Páně šel,
mši sv. obcoval a slovo Boží slyšel. Avšak, přátelé drazí, jak mnoho
jest těch, kteří této svaté povinnosti.zancdbávají. Nechodí vůbec
.
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do chrámu Páně, anebo jen tehdy, kdy musí. Mnozí opět s bídou
vypraví se na mši sv., ale kázání poslouchati, to již se jim zdá
mnoho, a. přec by jim toho mnohdy tolik třeba bylo; mnozí, ba
přemnozí mezi nimi jsou, kteří o katechismu neslyšeli od té doby,
co školu opustili. Neděle, každý svátek jest dnem Páně, dnem
modlitby. Sest dní Bůh tvořil svět, ale sedmého odpočinul a po
světil jej. A podobně člověk má šest dní pracovati, sedmého však
odpočívati a den ten svému Bohu věnovati. Naše tělo žije jen
krátký čas a pak rozpadne se v prach a popel, ale naše duše žíti
bude věčně. Až zemřeme, vše zde zanechati musíme, ničeho sebou
nevezmeme, jen ty dobré skutky půjdou s námi na věčnost. A proto.
přátelé drazí, špatným svědectvím by pro nás bylo, kdybychom
k vůli tělu na svoji duši zapomínali. Tím bychom si nalezli tu
nejbližší cestu k naší zkáze. Víra sv. jest to, která nás šťastnými
a blaženými činí, ale tato víra jest jako květina. Nezalévámc-li
květiny, vadne, usychá a zachází. a neobživujeme-li víry své mo
dlitbou a bohoslužbou, chladne, mizí, a tak olupujeme se o ten
nejdražší klenot na světě, 0 zdroj naší spokojenosti, štěstí a blaha.
A proto předložte si nyní otázku, křesťané milí, jak jste plnili třetí
přikázání Boží. Jsem jist, že mnohý z vás často vynechal tu anebo
onu neděli, ten neb onen svátek mši sv. a kázání. 0 nečiňte tak,
prosím vás za to, přijdte vždy v tento svatostánek, kde Kristus
na vás čeká a volá: »Pojďte ke mně všichni, kteří obtíženi a una
vení jste a já vás občerstvim.: Prosím vás za to, abyste se nepo
čítali do řad těch lidí, jejichž bohem jest peníz a rozkoš, jejichž
život řady hříchu, jejichž chrámem jsou divadla, výletní místa a kon
certní sály. Řekl Kristus Pán: »Kdo mne vyzná před lidmi, toho
vyznám před Otcem svým v nebesích.<< Avšak tito neštastníci ne
chtějí vyznati Krista před lidmi, stydí se vstoupiti do chrámu,
jakoby hanbou bylo 'plniti své povinnosti, a proto neobrátí-li se,
v plné hrůze zavzní nad nimi slovo Kristovo v den poslední:
»Odejděte ode mne zavržení do ohně věčného! Já neznám vás!:
V týž den musíme se i my objeviti před soudnou stolicí
Páně, jak praví sv. apoštol Pavel, abychom Bohu tváří v tvář vy—
dali počet ze všech skutků svých, ze všech slov a myšlének svých.
Abychom ve zkoušce té dobře obstáli, musíme se na ni připravo
vati a proto nařizuje Církev sv., aby každý dospělý katolík nej—
méně jednou v roce ze svých hříchů se zpovídal a v čas velikonoční
nejsvětější svátost oltářní přijal. Avšak, drazí v Kristu, jak mnozí

a mnozí jsou, kteří zapomínají na tuto povinnost! Den ode dne,
ano každé hodiny hromadí hřích na hřích, nepravost na nepi'avost,
tak že právem na ně potahovati můžeme slova žalmu: Nad vlasy
hlavy mé rozmnoženy jsou hříchové moji, a při tom pokání stále
odkládají a říkají: Casu dosti až před smrtí. Pak chtějí v onom
krátkém okamžiku všecliny'hřichy celého svého života smazati.
Možné to jest, ale jiná otázka jest, stane-li se skutečně tak. Má-li
nám Bůh hříchy odpustiti, musíme hříchů svých litovati. A nyní
ptám se vás, jak může takový člověk, který celý svůj život 0 Boha
se nestaral a zpovědi sv. zanedbával v onom okamžiku nadpřiro
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zenou lítost vzbuditi? Vždyť toho ani nedovede a pak chybí mu
potřebné síly k tomu, neboť v takových okamžicích jest člověk
více mrtvý než živý. A proto nebezpečno jest s pokáním odklá
dati až na chvíli poslední. A kdyby ani toho nebylo, ptám se vás,
jak by to as vyhlíželo v nějakém pokoji, jejž by někdo obýval,
kdyby celá leta nebyl čistěn;> Hrozný by to byl pořádek. A zrovna
tak to vypadá v duši katolíka, který po leta u svaté zpovědi nebyl.
— Kdo má nějaký obchod, uzavírá na konci roku účty své, počítá
jednou, dvakrát, třikrát, aby ani jediný krejcar se mu neztratil
a člověk zdráhá se alespoň jednou za rok účty uzavříti s Bohem
svým a knihu svého svědomí přehlédnouti;> Tak malou váhu klade
na tento počet, od něhož celá věčnost závisí? O přátelé drazí, po
ložte ruku na srdce svá a ptejte se: Kterak dostáli jste této po
vinnosti?
Tím bychom si zodpověděli tři nejdůležitější otázky týkající"
se Boha._ Avšak máme nejen povinnosti k Bohu, nýbrž také k bliž
nímu: Reklt' Kristus k l'ariscovi, který se ptal po největších při
kázáních v zákoně: Milovati budeš Boha nade všechno a bližního
jako sebe samého. A proto zodpovězme si nyní otázky, kterak
jsme plnili tyto povinnosti.
Il.

chtužší svazek mezi bližními tvoří rodiče a děti. Ctvrté při
kázání Boží uvádí na pamět dětem jejich povinnosti vůči rodičům
a slibuje jim za to velikou odměnu: »Cti otce svého i matku svou,
volal tehdy _Bůh na Hoře Sinai, abys dlouho byl živ a dobře se
ti vedlo na zemi.< Abys dlouho byl živ a dobře se ti vedlo na
zemi! Slyšíte vy dcery, slyšíte vy synové;> Váš dlouhý život, vaše
štěstí, vaše spokojenost a požehnání Boží jest tímto přikázáním
podmíněno. Přcmýšlejte nyní, když rok ke konci se, schyluje, zdali
jstc vždy svědomitě toto přikázání Boží plnili.> O zajisté mnozí
z vás zapomněli na tato krásná zaslíbení, zpronevěřili jste se při
kázání tomuto, zarmoutili jste ubohé rodiče, tak že matka vaše
v slzy propukala a dobrý otec zahloubal se v smutné myšlenky,
které do úst mu vložily slova: »Ty nevděčné dítě!: Považte, mladi
přátelé, kolik nocí matka pro vás probděla, a jak těžcc musil otec
váš v potu tváři své o vás se starati a pro vás pracovati. Na to
na všechno zapomněli jste, čtvrté přikázání Boží jste zanedbávali
a tak jste se, o štěstí a požehnání nebes olupovali a život svůj
zkracovali. O kéž poznáte v tento den poblouzeni své a zvoláte:
Již nikdy, nikdy neučiním něco podobného.
A nyní k vám obracím se, rodičové milí, a ptám se vás,
kterak vy jste plnili povinnosti své vůči dětem;> Vaše vlast od vás
žádá, abyste ji vychovali z dětí svých hodné občany, Církev sv.
chce od vás spravedlivé katolíky a Bůh ctnostné duše. Zdali pak
jste během tohoto roku na to pomýšleli a dítky své v tomto smyslu
vychovávali? Pamatujte na to, že Bůh svěřil v dítkách vašich vám
ony nesmrtelné, drahé duše, které jednou od vás nazpět požádá.
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Jaká hrůza by tě pojala, milá matko, drahý otče, kdyby jednou
Bůh k tobě zvolati měl: Ty jsi zanedbal ony duše, které můj
jednorozený Syn tak draze vykoupiti musil, ty jsi mi je zkazil.
Ptám se tebe, ty matko křesťanská, zdali ku zbožnosti dítky své
jsi tento rok naváděla, zdali jsi se s nimi modlívala, zdali jsi je
v neděli a ve svátek k bohoslužbě přidržovala? Nezapomněla jsi
na to, že tvojí první povinnosti v rodině jest víru kázati, že ty
vlastně jsi missionářem a knězem v rodině? I k tobě, křesťanský
otče, obracím se otázkou, zdali jsi vydělaných peněz křesťansky
užíval, zdali snad jsi jich marným a nešetrným způsobem nepro
mrhal a tak svoji ženu, své dítky neokrádal? Zdali předcházel jsi
dítkám svým dobrým příkladem, zdali jsi se ráno a u večer mo
dlíval, chrám Páně navštěvoval? Posty zachovával;> Chceš-li, aby
dítky tvé jednou šťastnými byly, a o tom nemohu pochybovati,
nesmíš nikdy zapomenouti, že jedině víra svatá s to jest pravé
štěstí a blaho dáti a proto musíš dítky své k tomu 'vychovávati,
aby pevné víry byly a tu nesmíš zapomenouti na to, že první po
můckou ve vychovatelství jest příklad: Neboť praví sv. Bernard:
Slovo zní, ale příklad hřmí. A kdybys dítkám žádného majetku
nezanechal a jen s pevnou vírou do víru světa je poslal, dost jsi
učinil, více než ten, který tisíce dítkám svým dal, ale bez víry je
v proud světa pustil. Dítě 5 bohatstvím ale bez víry jest na tom
hůře než dítě bez peněz, ale s pevnou vírou a poctivým křesťan
ským charakterem. Neboť ctnost k důstojnostem a bohatství do
pomahá, ale nevěra a nectnost ničí i největší statky světa.
I k vám se obracím, přátelé drazí, kteří pány od služebníků
svých jste nazýváni, a ptám se vás, zdali i vy jste povmnosti své
ku služebným lidem plnili? Vy máte jim nahraditi matku i otce,
máte jim jejich těžký stav snesitelnějším a sladším dělati; nezapo
mínejte nikdy na to, že láska jest klíčem k srdci“ člověka, že moc,
síla a příkrý rozkaz nemá ani polovici té síly, kterou může se vy
kázati pravá láska křesťanská! Nezapomínejte na to, že jen ten
poctivě a spravedlivě slouží pánu svému, který poctivě koná své
náboženské povinnosti. Proto zodpovězte si nyní otázky, zdali jste
tento rok bděli nad svými služebnými jako nad dětmi svými, zdali
snad jste s nimi příkře nezacházeli, je nespravedlivě nepodezřívali,
zdali jste se o to starali, aby zadost učiniti mohli svým nábožen
ským povinnostem? Přemýšlejte o tom a zdali jste co zanedbali,
slibte budoucího roku napraviti.
Však ani vás, přátelé drazí, kteří jste svůj otcovský dům
opustiti musili, abyste u cizích lidí v službu nastoupili, nemohu
dnes propustiti bez několika otázek. Náš milý Spasitel nezvolil si
za svého pěstouna žádného císaře, krále nebo knížete, nýbrž chu
dičkého tesaře Nazaretského, sv. josel'a. On sám stal se tesařem
a pomáhal pěstounu svému při jeho práci. Tím práci, která posud
v prach šlapána a opovrhována byla, povznesl a povýšil. Práce
ctí, ale jen poctivá práce. Vy jste od pánů za vaši práci placeni
:! proto jste povinni správně a svědomitě pracovati, kdo však ve
službě lenoší, práci zanedbává, ten — odpuste mi, přátelé drazí,
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ten výraz — pána svého okrádá. Kdo snad dovolí si něco pánu
svému odciziti, ten vypálí si na čele známku nepoctivosti, do duše
své umístní nespokojenost a svědomí své obdaři pramenem výčitek.
Pamatujte si, že groš nepoctivé nabytý vyhání na sta peněz poctivě
vydělaných, že pálí ve svědomí a duši pokořuje. Nuže přehledněte
i vy svůj život minulého roku a zodpovězte si otázku: zdali jste
byli služebnými poctivými, pracovitými a upřímnými.
Nyní, přátelé drazí, když jsem s vámi povinnosti vaše probral
a vy svědomitě k mým otázkám jste odpověděli, ptám se vás,
zdali můžete říci: jsem spokojen sám sebou? Tento rok, 6 Bože,
žil jsem podle svaté vůle Tvé, tento rok pro věčnost jsem ne
ztratil. Tento rok jsem Tebe neurazil. Bohužel nikdo z nás to
říci nemůže. Zhřešili jsme a mnoho zhřešili. Náš Spasitel mlčel
k hřichům našim, nabízel nám stále své milosti a své milosrdenství
ale my nešťastní lidé vše jsme od sebe odstrčili a ve svých hříších
setrvali. A proto jako kdys nad Jerusalémem tak i nad námi za
plakal Kristus volaje: ]crusaléme, jerusaléme, kolikrátckoli chtěl
jsem shromážditi dítky tvé, jako slepice shromažďuje kuřátka svá,
ale ty jsi nechtěl.
Ano, přátelé drazí, my jsme nechtěli hříchů svých opustiti,
nám byla mnohdy smyslná rozkoš milejší než naše věčná spása.
Proto zvolejme dnes: O všemohoucí, milosrdný Otče náš v nebesích,
měj smilování s námi ubohýmí hříšníky! Shledni na nás okem
milosrdenství a prones k nám táž slova, která kdysi řekl jsi kající
Magdaleně a Zacheovi: »Tvoji hříchové jsou ti odpuštění, jdi
v pokoji! »Ano, křesťané milí, Kristus Pán řekne nám táž slova,
vžvdyt'jest to týž Spasitel který kdys řekl ústy proroka Ezechiele:
»Zivot jsem já, nechci smrti hříšníka bezbožného, ale aby se obrátil
bezbožný od cesty své a živ byl.: Ale aby se obrátil a živ byl.
Slyšíš, milá duše křesťanská.>

Máme se obrátiti od hříšné cesty své! K tomu dojista čas
nejvyšší. Uvaž jen ta nesčíslná dobrodiní, které ti Bůh během
tohoto roku prokázal. Co máš, člověče. abys to od Boha nepřijal,
vše přijals od Něho, volám k tobě se sv. apoštolem Pavlem.
A ty jsi jako onen ztracený syn: jen nevděkem jsi tuto nekonečnou
lásku Boží odplatil. Podobáš-li se v hříších ztracenému synu, buď
jemu podoben i v jeho pokání a zvolej s ním: »Vstanu a půjdu
k otci svému a řeknu jemu: Otče, zhřešil jsem proti Tobě a proti
nebi!c Přatelé drazí, pravím, že k tomu nejvyšší čas. Neboť, kdo
jest jist, že zítra žíti bude;> Nikdo. Předešlého roku byli mnozi zde
v tomto okamžiku, kteří dnes spí již spanek spravedlivý mezi
mrtvými, a kdo z nás může se odvážiti tvrzení, že za rok zde
státi bude zas? Umříti musím, ale nevim kdy, kde a jak.> Snad
po několika letech, měsících, týdnech, snad zítra a snad ještě
dnes! Nevím kde: snad doma, snad na poli, snad na ulici.
Loňského roku zemřel jistý Františkán zrovna v tom okamžiku,
kdy šel ze sakristie k oltáři. A proto musíme býti vždy na smrt
připraveni. Běda tomu, koho zastihne smrt bez přípravy. A proto
dnes, kdy rok se skonává, přislíbme milému Spasiteli, že příštího
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roku chceme život 5\ůj polepšiti, všech hříchů se varovatí a bohu
libý život započiti, a zvolejme jak svatí apoštolové na rozbouřeném
moři: »Pane, zachraň nás, nebot hyneme.:
A nyní propouštím vás, miláčkové moji, v pokoji s vroucím
přáním, abyste ode dneška za rok, dá-li nám toho Pán Bůh dočkati,
říci mohli: zachovali jsme, co jsme před rokem slíbili. Bůh dejž
vám k tomu svoji milost a své požehnání. Spokojenost a vše
ostatní, co život blahým činí, dostaví se samo. A aby se tak
stalo, přeji z téže dušc vám i sobě pro budoucí rok. Amen.
lan Pauly, kaplan ve Stříbře.

Nový rok.
Bůh nás neopustil ve starém roce,
On nás neopustí také v novém.
cNa Boha-li složíš naději svou, nebudeš
zahanben.<
Sv. Augustin k žalmu 36.

Rádi zalétávámc duchem v ony blahé časy, kdy v mladosti
žili jsme v tom drahém nám otcovském domě. Ty blahé chvíle
dětství a mládí jsou pro nás příjemným snem v té tvrdé skuteč
nosti života. A z dob těchto jeden okamžik živě nám tane na
mysli, když totiž chystali jsme se opustiti otcovský dům, abychom
šli do světa v život. Rozpomeňme se na doby ty před oním oka
mžikem! Co vše táhlo tehdá hlavou naší! Dětství, chlapectví
i mládi, druhové, přátelé, hry, příjemnéitrudné doby; to vše letělo
před duší naší. A ted, všemu konec, svět volá nás. Kam?

Totokam!

Odkud, to víme, ale kam? Kdo na tohle

nám odpoví?
A když přišla doba loučení a ruka otcova spočinula na hlavě
naši, a starostlivé jeho oko zarosilo se slzou, když zavznělo ze
drahých úst: >Provázej tě Bůh,: tehda teprv vidělijsme, že činíme
veliký_ krok.
Sli jsme z domu otcovského, kde bylo tak milo'a tak útulno,
kde láska nám tolik blahých připravila chvil. Z objetí matčina,
z ochrany otcovy. Kam nyní? Sám Bůh to ví. Snad ke štěstí,
snad do záhuby.
Bylo to jednou v životě. A co dálovse tehdá, to opakuje
se, abych tak řekl »v malém: rok co rok. Zc známého ti otcovského
domu šel jsi ve svět neznámý. Opouštíš známý rok & činíšprvý
krok do neznámého. Co přinesl ti starý rok, víš, co přinese ti

nový, neřekne ti nikdo. A přece někdo! Tvá víra! Ano, tvá
víra praví ti, že

1. Bůh tě neopustil v roce uplynulém'a
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2. že neopustí tě Bůh ani vnovém roce, zůsta

neš-li mu věrným

Bůh žehnej sám slovům mým, aby posilnila srdce naše a my
mužně kráčeli v před!

Pojednání.
I.

Rok! Krátká doba a přece zase tak dlouhá v životě lidském.
365 dnů, 8760 hodin, 525.600 minut a 31,536.000 vteřin! A tolik
milionů vteřin zase prchlo v bezedné času moře a v každé té
vteřině mohl jsi, můj drahý, vydechnouti duši svou. Tolikráte jsi
mohl zalkati, tolik slz mohlo roniti se z oka tvého, tolik vzdechů
dráti se z nitra tvého, tolik kleteb pronikati nebesa! A tys mohl

to trpěti, poněvadž jsi člověkem

a jako člověk jsi červíček

bídný, jenž zašlápnut byv, hyne; jsi pírko, kterým sebe menší
vánek zmítá.
Ty však stojíš dnes zdráv a nikoli tak bídný, jak jsem tě
líčil. Snad tekly v roce tom slzy z oka tvého, než ty vyschly
a opět jasně hledíš do světa. Snad nesl se někdy bolestný vzdech
tam nad hvězdy. Dnes utišilo se srdce tvé. Odkud to? ]si sám
toho příčinou?
Snad zvolal jsi jako všemohoucí vládce na svět: stůj a pokoř
se, já jinak to chci míti než dosud? Změnil jsi snad rukou svojí
běh času a hůlkou kouzelnou bolest v radosti, útrapy v rozkoše,
trny ve kvetoucí růže a pelyněk v hojící balsám? Ci snad vyrval
jsi smrti, když kráčela mimo tebe a již již chystala se setnouti
hlavu tvoji, její příšernou kosu a zlomiv ji odhodil od sebe?
Snad víš, zdaž jsi tak učinil;> Ci snad odpovíš mi: »Já tak
neučinil.: Kdo tedy to byl.>

A já jakobych slyšel odpověď tvoji: Náhoda

to byla.

Tedy náhoda! Nerozumím tomu dobře, co to náhoda. Zní to
podivně. Člověk jde, náhodou upadne, náhodou zlomí nohu, ruku,
vaz, náhodou zahyne a náhodou zůstane tu vdova a opuštěné
siroty. Bohatec náhodou klesne do neštěstí, ztratí jmění a stane
se chuďasem, žebrákem, až náhodou v bídě zahyne, nebo náhodou
opět zbohatne. Náhodou přišli dva nespravedliví do chrámu, kde
náhodou kněz o spravedlnosti kázal. Náhodou dojalo jednoho
z nich kázání a ten činil pokání, druhého náhodou nedojalo
a ten šel a oběsil se. Jest tedy člověk hříčkou náhody a než se
naděje zahraje s ním náhoda tím nejpodivnějšim způsobem. cTak
jsem to nemyslil,c odvětíš mi.
»Jest to osud.:
Co na člověka čeká, tomu neujde. Tedy
tys fatalista, jeden z těch hojných novodobých křtěných mohame
dánů, kteří slepě v osud věří.

Co jest osud?

Osud jest tyranem, jenž poddané své pro

následuje, až dostihne jich a pak — běda jim! Osud jest vrahem,
jenž hubí každého, ať spravedlivým jest či zlotřilcem.
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Osud jest příšerou, jenž dusí člověčenstvo, z něho otroky
činí, kteří bez nadšení konají práce své. je-li osud, pak jest mrav
nost, cnost, a všechny ideály, které na této poušti života jako
rozkošná oasa člověka vábí, pošetilostí a bláznovstvím. —
]e-li osud, pak nemohu svobodně život svůj zaříditi a ku
svému blahu směřovati, poněvadž nevyhnutelně jest mi určeno,
co mne stihne, at dělám, co chci. ]c-li mi určena věčná zátrata,
pak mohu býti svatým jako archanděl, mohu celé své jmění
chudým rozdatí, mohu na modlitbách tráviti dnem- i nocí —
nic mito neprospěje — musím propadnouti věčné zátratě. A urče
na-li mi věčná spása, pak 'mohu hýřiti a hřešiti, mohu broditi se
v nepravostech a vášních, mohu koupati se v lidské krvi, mohu
žíti jako ta nčmá tvář — a přece musím dojíti věčného spasení.
Jak zní to příšerně! A přece jak často slyšíme to z úst křesťanů.
»Co člověku určeno, tomu neujde.x Co praví slovy těmi poše
tilci tací?
>Není Boha, jenž o nás pečuje, nemáme svobodné vůle, jsme
zaprodáninz Podobáme se pak oněm z bájí, kteří již před naro
zením svým peklu byli zapsání. Ano, ti, kteří v osud věří, popí
rají osobného Boha. Neboť, je-li Bůh, pak také stará se o dílo

své — svčt — a tato péče Boha 0 svět jest — Prozřetelnost
Boží. A nebyl by Bůh Bohem, kdyby někoho bez jeho viny
trestal. Stará se Bůh 0 svět, On stará se o ty ptáky na střeše,
čím více pečuje o nás — tvory nejpřednější! A že dnes tu jsme,
že není jméno naše mezi těmi, kteří v roce uplynulém klesli ve
chladné objetí hrobu, to neučinili jsme my, ani náhoda, ani osud,
toť dílo ruky Páně, která spočívala na nás a chránila nás. Mnohdy
lkalo srdce tvé a bolesti svíralo se ti nitro. A opět uschly slzy
bolu a utišilo se tvé srdce. Otec tvůj nebeský smiloval se nad
tebou, pomohl tí a zaměnil bol v radost a blaho. Dnes vstupuješ
v rok nový. Přelétni duchem ve chvíli této rok uplynulý, roz—
pomeň se na vše, co tě potkalo, a pravdu-lí mluvití chceš a ne
klamati sebe sama, pak musíš zvolati: »Pán byl se mnou, budiž
jméno Jeho pochválenolc
A před tebou nový, neznámý tí stojí host, a Bůh ví, co ti
uštědří. Nuže, povím tí, jak se máš vůči němu chovatí. Hleď mu
směle v líce a neměj bázně, neboť větší, mocnější Pán než on
jest, stojí při tobě. Tvůj Bůh jest u tebe a Ten neopustí tě ani
v roce budoucím!
II.

Bůh bude s námi! Co útěchy ve slovech těch! Cím dítěti
jest klín matčín a náruč otcova, tím nám všem ochrana našeho
Otce nebeského.
Vše jest jeho dílem. Zemi úrodu dává a život, oscní chrání
rostliny zavlažuje a slunnými zahřívá paprsky; v celé přírodě
patrným jest prst Páně — a člověka — pána přírody — snad
by opustil? Tvora, jenž obraz jeho na duši své nosí, jehož vlas,
dle slov Písma, sčítal, vydal by na pospas bouřným vlnám života?
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Tot nemožno! jet" Bůh bytostí nejdobrotivější! A mohl by tento
dobrotivý Bůh, jenž ve svém neobsáhlém štěstí všude blaho roz
sévá, klidně patřiti. jak toneme ve víru bolů a útrap, mohl by
zatvrditi se, vidí-li jak spínají trpící Jeho děti ruce své k Němu
a s chvějícím se rtcm volají o pomoc? Kdo pak vložil nám do
srdce tu touhu po radosti věčné, po tom nehynoucím blahu?
Bůh, Tvůrce náš! Bylo by to tedy nelaskavým, kdyby opustil
nás a nepomohl nám ukojiti tuto touhu a dosíci onoho kýže
ného blaha. On podporuje nás milostí svou na cestě té a po—
máhá přemáhati obtíže, jež v cestu se nám staví. Vždyť celé
dějiny lidstva jsou jedním velkým důkazem té nevystihlé péče
Páně o nás. Ráj, zaslíbení Vykupitele, Jeho příchod, život, utrpení,
smrt, seslání Ducha Sv., založení Církve sv., to vše vytrysklo jako
z čarového pramene z božského srdce Páně. A pozoruj jednotli
vého člověkaazkoušej život jeho. Kdo dává mu milostkdobrému
a etnostem, kdo sílí jej v bolu a trápení, kdo nadchne ducha jeho
zmužilostí a hrdinstvím v pronásledování, kdo tiší srdce uděšené
v zápasu smrtelném? Bůh! A to činil Bůh po tisíce let, to činiti
bude, dokud státi bude dílo ]eho — svět, dokud žití bude jediný
potomek Adamův. Vždyť jest a bude ten starý Bůh, o Němž praví
Písmo sv.: »Všeliké dání výborné a každý dar dokonalý s hůry
jest, sstupující od Otce světel, u něhož není změny a ani stínu
proměnyuxvjak. 1, 17. Kdo by mohl tedy pochybovati, že opustí
jej Bůh! Ci snad by nechtěl nebo nemohl lidem pomoci? Ze chce,
o tom nepochybuješ, a že by nemohl, tomu sám nevěříš. ,Zdaž
možno mysliti, že ten všemocný světů Pán, jenž slovem stvořil
dálný vesmír, nemá tolik síly, by dal tobě, čeho potřebuješ?
Má-li ten Bůh, jemuž dle slov Písma »nic není nemožnéhon
moc zbudovati i zničiti jediným slovem tento svět, dostačí zajisté
jen pomyšlení, by vysvobodil tě z kteréhokoli neštěstí. A proto
bez bázně a strachu očekávej dnů budoucích. Jako dítě u rodičů
v bezpečí se býti cítí, tak i člověk v ochraně Boží v bezpečí bude.
Nedbej ničeho, ale důvěřuj v Pána a jistě vyslyší tebe. Volej se
syny israelskými: »Bůh náš útočiště naše a síla, spomocník
v zármutcích, kteří stihli nás krutě.: Zalm 45, 2. A pak přesvědčíš
se, že povždy svatou pravdou zůstanou slova modlitby Mojží
šovy: »Pane, útočiště učiněn jsi nám od pokolení do pokolení.:
Zalm 89, 1. A, at' bouří kol tebe a zuří proti tobě veškeré světa
i pekla mocnosti, nelekej se, neboť tvůj Pán u tebe. Ovšem, jednoho
buď bedliv! Nedbej světa a jeho lákadel. Nevěř jemu! Neděl
srdce mezi svět a nebe, nebot" nic polovičatého nevejde do nebe
ských bran. Nereptej, nesplní-li Bůh hned přání tvé. Zdaž i ty
plníš vždy bez váhání svatou vůli Páně.> Tuším, že se odmlčíš.
A Bůh měl by člověka na slovo poslouchati? Avíš, zdaž prospěš
ným ti vždy, oč prosíš? Snad klameš se a chceš utrhnouti růži,
v jejíž květu skrývá se jedovatý hmyz. Ty o tom nevíš, ale ví to
vševědoucí Pán. Snad zkouší též Pán trpělivost tvoji, aby odměnil
ti dvojnásob. A proto odevzdej se úplně do vůle Páně a blaze
bude tobě.
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S těmito myšlénkamí pozdrav nového, neznámého hosté.—
nový rok.
»Přinášiš-li štěstí,_budiž vítán nám! Přinášíš-li bol — itehdá
vítáme tebe, nebot posýlá Tě Bůh aza vše, co posýlá, budiž Jeho

jméno pochváleno.: _

*

*

*

Vážný"okamžik nastal nám — rozhraní dvou roků, A vtéto
chvíli slušno, aby srdce naše k Bohu se povzneslo a dík vzdalo
Tomu, Jenž mocnou rukou chránil nás v roce minulém, abychom
prosili Jej o záštitu a pomoc v roce budoucím. A jsou-li jedno—
tlivci šťastni a spokojeni — jest i celý národ blažen. Slušno tedy,
aby i národové povinné vzdali díky a i prosby vysýlalíknebesům.
Bohužel, že na to zapomínáme!
Radovánkami a veselostmi slaví národové konec roku a se
smíchem a jásotem vítají nový. A při tom zapomínají na povinnost
nejpřednější -— modlitbu.
Pak nedivno, že mezi národy málo štěstí a míru, a bída jako
příšera že Světem kráčí. A přece sv. kříž téměř 2000 let národům
září a vybízí je, aby k nebesům obrátili zraky své. Jak vznešený
příklad dal Europě president severoamerických států Benjamin
I—larissonr. 1889, jenž ustanovil roku toho den 28. listopad ja
kožto národní svátek, v němž by lid Bohu »původci všech dobro
diní za neskončenou Jeho milost blahořečil a Jej prosil, by
i budoucně zemi žehnal & národ od moru a hladu uchránil.: Tak
zahanbila americká dcera evropskou matku! A čeho třeba náro
dům všem, toho nevyhnutelně třeba i našemu lidu českému.
Nezapomínejme, že bez Boha ztratíme sev moři světovém. Aproto
voleime dnes, na prahu roku nového, by chránil Pán líd nášinaši
domovinu, by zahnal zlo i neštěstí, jež kvapí na nás a leskem
obetkal velebnou korunu sv.-Václavskou.
A zajisté, že neopustí Pán dobrý český lid a požehná mu
i v roce novém. — A aby tak se stalo, dej Bůh na přímluvu
svatých patronů našich. Amen.
Isidor Zahradník, kapitulár Strahovský a kooperator v Jihlavě.

Nový rok.
Rok církevní jest bezpečným průvodčím na cestě života
-

v roce občanském.

»Nazváno jest jméno Jeho Ježíš.:
Sv. Luk. 2, 21.

Dnes nám začíná nový rok. Jak pak se nám v tom novém
roce povede? tak se dnes jeden každý z nás táže starostlivě. Dobře
se ti povede,

ač uvaruješ—lisc hříchu.

Neboť s hříchem nebývá

pohromadě štěstí a požehnání Boží. Hřích dělá samý smutný

_
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zmatek v srdci, v rodině, v domácnosti., v hospodářství, v řemesle,
ve všem povolání. Jen bez hříchu můžeme míti šťastný nový rok.
»Ale co mne,c tážeš se dále, »uvaruje hříchu Pc Náboženství Ježíše
Krista. Ne nadarmo dává dnes Církev svatá čísti evangelium, kdež

takřka nic jiného se neobsahuje, než jméno Ježíš.
Tím nám dává najevo, že jen s Ježíšem. 5 Jeho náboženstvím
můžeme míti šťastný nový rok, a to především proto, že jen
náboženstvím Ježíše Krista můžeme se uchrániti hříchu, což jest
první výminkou šťastného nového roku A Církev svatá o to již
se stará, 'aby náboženství Ježíše Krista nás po celý rok vyprovázelo;
stará se oto svým rokem církevním, jenž začíná čtyry neděle
dříve před rokem občanským, totiž první neděli adventní. Rok
církevní — ten křesťana, jím včrně se spravujícího, po celý rok
občanský takřka k hříchu ani nepustí; ten ho v nejtěžších poku
šeních pořád pamatuje, ten hřeší-li sveden pokušeními roku občan
ského, hned ho zase z hříchu vytrhne.

Slyštežtedy dnes,jak výborným průvodčím nás chrá

nícím od pádu hříšného na nebezpečné cestě roku
občanského jest nám rok církevní.

Pojednání.
1. Rok církevní začíná časem adventním a vánočním.
Jaká to krásná příprava, abychom hned dobře začali rok
občanský nám dnes začínající. jak svatě jest probuzen a povznesen
křesťan o svátcích vánočních! Z narozeni Páně a ze všeho, co se
dálo při narození Páně, jest nadšen tak svatou radostí, tak svatými
úmysly, že mu ani z daleka nepřijde myšlénka na hřích. A který
křesťan, jenž byl hřešil, a jenž si vzpomíná, jak ho jen nevinného
těšívaly vánoce a jak ho až posud jen nevinného mohou těšiti,
může to vydržeti, aby se neočistil a neposvčtil skroušenou a upřímnou
zpovědí, aby čist a prázden všeho hříchu nevešel do nového roku
občanského, a aby mu tak nebyl hned nešťasten začátek jeh0;> ——
2. Ale krásné svátky vánoční pominou,apřijdc čas, jenž slove
masopust. A ten jest čas, kdy se vytahují všecka stavidla divokému
přívalu světských veselosti a rozpustilostí. V jakém jest křesťan
nebezpečenství, aby vypuštěným proudem tisíccrých pokušení nebyl
s sebou stržen v propast hříchu!

Ten jest čas, kdy provozuje vládu svou moc tcmnosti.
Sv. Luk. 22, 53.
Jak lehce i křesťan hodný se tu zapómene !. Ale štěstí, že
nad křesťanem i v tomto čase nebezpečném nepřestává bdíti
svatá matka jeho, Církev Ježíše Krista. Ta mu tím starostlivěji
svým světlem hromičním rozsvěcuie to světlo, jež jest Ježíš Kristus,
jež jsou Jeho slova, Jeho příklady. Ta mu tím důtklivěji svými
třemi nedělemi dcvítníkovými ohlašuje, že se již přibližuje svatý
kající čas postní.
\
a mu skrze svá evangelia devítníková o dělnících na vinici
hospodářovč, o rozsévači rozsévajicim símě své, o nastávajícím
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umučení Páně, o slepém žebráku, připomíná samé pravdy od hříchu
daleko odstrašující. A může-li věrný křesťan, jenž i v masopustě
nemůže býti bez kostela, to všecko slyšeti a viděti všecku tu již
v kostele začínající přípravu postní, aby se nepamatoval a nesrážel
i v hluku veselosti masopustní? Ale jak přece jen lehce takový
hluk, jaký jest hluk masopustní v srdci křesťanském udušuje
svaté úmysly, v chrámu Páně probuzené! jak jcst tu křesťan přece
pořád blízek hříchu! —
3. Ale právě, kdy křesťan přichází sám sebou v ten hrozný
rozbroj, má--li hřešiti, čili nic, kdy snad i byl již vzal zlou úhonu
na duši své, kdy snad již na tom jest, aby zcela se spustil cesty
ctnosti, zcela se dal na cestu nepravosti, právě tu ku pomoci mu
přichází rok církevní se svým svatým časem postním, svým svatým
časem velikonočním. V čase postním nám Církev i vším svým
slovem i všemi svými pobožnostmi i vším svým vyobrazováním
tak ukazuje Spasitele našeho Ježíše Krista za hříchy naše na kříži

trpícího,jakoby byl právě mezi námi ukřižován. Gal.3,1

I můžeš-li, kdo miluješ ježíše, patřiti na Něj, Spasitele světa
tolik za hříchy lidské trpícího, tolik z lásky k tobě se obětujicího,
abys s ošklivostí od hříchu se neodvracoval, abys také z lásky
k ježiši všeho hříchu se ncodříkal, abys toho nedokazoral, zvláště
hodným přijetím svátosti pokání, k čemuž v čase postním a veliko
nočním tak hojnou máš příležitost? A může-li to snésti láska tvá
k ježiši, abys, vida tak mnohé přijímající obětovaného Beránka
velikonočního i sám nepospíšil, Boha přijímat, a tak tím více
užit neskončené lásky jeho?
A tím více věrný křesťan v čase postním a velikonočním
chrání se .hříchu, tím více se nutí, aby všecek se obnovil dobrou
zpovědí, všecek se sjednotil s Spasitelem svým hodným přijetím
Nejsvětější Svátosti oltářní, čím více nahlíží, jak jen všecek du
chovně obnoven a s Ježíšem sjednocen může pak o llodě Božím
velikonočním od srdce se radovati z Pána vzkříšeného; může pak
rád sebou prospěvovati: Alleluja! Alleluja! jak jen pak může pln
dobré naděje hleděti za ježíšem na nebe vstupujícím. —
_ 4. Ale již přichází slavnost svatodušní. A ta není včrnému
křestanu k jinému, než aby prosil Ducha Sv. za milost stálosti
v dobrých svých předsevzetich časem postním a velikonočním pro
buzených, než aby si vzpomínaje na svaté biřmování se svými
svatými úmysly a svými modlitbami znovu v sobě rozhojnil dary
Ducha Sv. a aby tím dál byl od hříchu.
Krásně jest spořádán křesťan, jenž byl dobře užil všeho času
postniho, velikonočního a svatodušniho. Krásně jest probuzen
a zpraven po své velikonoční zpovědi, po svém velikonočním při
jímání. Tak jest utvrzen v dobrých předsevzetich svých, že se mu
zdá býti za nemožné, aby byl opět ke hříchu pokoušen.
Ale kdybychom tak sami o sobě smýšleli, neznali bychom
sami sebe.
Zatím pominuly všecky veliké svaté slavnosti; zatím duše
křesťanské více a více přichází ve všeliké styky a pletl<y světské,
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a dříve než se naděje, octne se v nových zlých pokušeních a ne
bezpečenstvích.
Ale dobře, že po celý rok nepřestává se každou neděli i v den
všední zvoniti do kostela. Jak jest dobrý křesťan zvyklý, toho
nemůže opustití, aby nešel v neděli do kostela, aby maje času,
tam nešel i v den všední. A jak pokaždé zase slovem Božím a
službou Boží oživí a upevní svaté úmysly své!
Dobře, že mezi nedělmi v roce církevním zavítávají ještě jiné
svátky Boží, jako slavnost Božího Těla, svátky Mariánské, svátky
jiných Svatých. To jsou samé svátky, jež nás mohou jen těšiti,
jsme-lí bez hříchů, jež nás dále odvádějí od hříchu.
Dobře, že církevní rok dokonává se slavností Všech Svatých,
památkou Všech věrných zemřelých, předpovídáním posledniho
soudu na konec světa v poslední neděli svatodušní.
To jsou samé dny, kdy se nám připomínajíty čtyry poslední
věcí člověka: Smrt, soud, nebe, peklo.
A na tyto svaté památky opatrný křesťan již napřed se pa
matuje. ]iž napřed na to pamatuje, kdyby se nevaroval hříchu,
kdyby se nehleděl záhy od hříchu očistiti, jak by se pak musel
v svědomí svém lekati o slavnosti Všech Svatých, o Všech Věr
ných Dušičkách, o poslední neděli svatodušní a v první neděli
adventní, jak by se musel lekati pravdami o těch dnech hlása
nými! A také dobře, že křesťan po celý rok každodenně třikrát
slyšívá zvonitik modlitbě: »Anděl Páně.<
Snad kolikrát již chce hřešiti. Ale v tom slyší zvoniti. I nc
může se zdržeti, aby se nepomodlil Anděl Páně. A upamatování
na vtěleného Syna Božího ]ežíše Krista a to obrácení se k Ro
dičce Boží Panně Marii s tou prosbou: »Přos za nás hříšné,c to
stačí, aby se vzpamatoval, aby ho pustil všechen úmysl hříšný.

.
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Jen se i na nastávající cestě nového roku občanského ani na
chvíli nespouštějme toho výborného a bezpečného průvodčího, jenž
jest rok církevní, jenž jest svaté křesťanské katolické nábožen
ství naše.
Snad bývá tento průvodčí křesťanu kolikrát nepohodlný
a nemilý; snad se mrzí i se zlobí, když chce právě hřešiti. když
jest všecken zapálen žádostí hříšnou, a když mu zrovna do toho
přijde advent, přijdou vánoce, přijde čas postní, čas velikonoční,
když se mu zrovna začne zvoniti do kostela; když se zrovna ozve
Anděl Páně svým hlasem ranním neb poledním neb večerním.
Mrzívá a zlobívá se snad křesťan, že mu rok církevní, že mu svaté
náboženství jeho tak překáží v hříšných libostech jeho.
Ale přijde konec roku, roku občanského, kdy, jsme tak
tklivě upomínání na rychlé pomíjení pozemského života našeho,
kdy se neubránime, aby se nám nehnulo svědomí; a pak teprv
křesťan se raduje, že neučinil v roce minulém ničehož, co by mu
trpce vyčítalo svědomí jeho.
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Přijde konec roku, a pak teprv křesťan si vzpomíná, v jakých
všecko za minulý rok byl pokušeních, v jakých nebezpečenstvích,
a jak šťastně byl zachráněn od všeho zlého duše i od mnohého
zlého těla; zachráněn svým drahým božským náboženstvím, jeho
tak moudře spořádaným rokem církevním.
Budiž námi v roce nastávajícím stálým a nerozlučitelným
průvodčím svaté křesťanské katolické náboženství skrze svůj rok
církevní. Ten svými velebnými slavnostmi výročními, svými sva
tými časy a obyčeji, svými krásnými památkami, nám po celý
rok občanský zachová svědomí dobré a pokojné; nám polehčí
:! osladí všecky těžkosti a trpkosti jeho; nám jej celý učiní ra
dostným, tak že se nám ani nezasteskne; nám jej učiní celý šťast
ným, jak pro náš život časný tak i věčný. Amen.
Karel Otman, kn. a. vikář a farář v Ořeše.
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Katechese o hříšich proti prvnímu přikázání
Božímu.
Pro 4. třídu škol osmitřídních napsal Dr. JAN SÝKORA.

Předešlou hodinu učily jste se, milé dítky, jaká má býti víra
naše, aby se llblla Bohu. Poznaly jste, jaká že má býti víra naše.>
Ale všickni lidé nemají víry takové; někteří prohřešujíse způsobem
různým proti ní a vydávají tak duši svou \, nebezpečenství, že
nebudou spasení. Povím vám nyní, kterak se někteří prohřešují
proti víře, abyste věděly, čeho se máte varovati, byste také ne
upadly do hříchu proti víře.
Slyšely jste, že máme věřiti pouze v jednoho Boha, ato
v Boha pravého.
Ale Židé na poušti udělali si tele ze zlata

a říkali, že to jest ten Bůh, který je vysvobodilegypta.

Ahned

také postavili oltář a podávali mu různé oběti. Vzdávali mu tedy
poctu, jaká pouze Bohu patří, poctu božskou. Co udělali si židé
na poušti? Zač měli to zlaté tele? Co podávali mu na oltáři na
počest? Komu jenom smíme obětovati.>Jakou tedy poctu vzdávali
tomu teleti? A poněvadž mu vzdávali poctu božskou, říkáme, že
se mu klaněli.
Co činili židé tomu teleti? To tele nebyl však
Bůh pravý, nýbrž včc stvořená. Jaké věci tedy klaněli se? A po—
něvadž se klančli věci stvořené, říkáme, že se dopustili modlářství.
Ceho dopustili se židé? Proč říkáme tak;> A tak každý, kdo se
klaní věcem stvořeným, dopouští se modlářství. Kdo dopouští se
modlářstvi? (Nacvič.)
Ježto však pouze pravému Bohu máme se klaněti, hřcšívelmi
těžce ten, kdo modlářstvi se dopouští. Proto také Bůh trestal je
velmi přísně. Víte, že ten den, kdy židé klaněli se teleti zlatému,
23.000 byli usmrceni. Ještě jednou, kdo dopouští se modlářstvi?
Jiným způsobem prohřešil se proti víře Farao, král egyptský.
K němu přišel jednou z rozkazu Božího Mojžíš a Aron a řekli:
Toto praví Hospodin, Bůh israelský: Propust lid můj, at mi obč
llodcn duchovní.

9

_122—
tuje na poušti. Ale Farao odpověděl: Kdo jest Hospodin, abych
poslechl hlasu jeho? Neznám Hospodina a Israelských nepropusdm.
On tedy nevěřil v Boha pravého, a ovšem také nevěřil, co ten
pravý Bůh skrze Mojžíše mu oznámil či zjevil. Vco nevěřílFarao;>
N. N. A poněvadž nevěřil v Boha a co Bůh zjevil, říkáme, že do

pustil se nevěry. Ceho dopustilse Fai-ao;>Proč tak říkáme? Kterak
tedy dopustil se nevěry? A podobně každý dopouští se nevěry,
kdo nevěří v Boha a co Bůh zjevil. Kdo dopouští se nevěry?
(Nacvič.) Tento hřích jest zvláště těžký a nebezpečný. Nebot' kdo
nevěří v Boha a co Bůh zjevil, nečiní také, co Bůh přikazuje,
a proto ovšem bez víry nemůže nikdo býti spasen. Pán Ježiš sám
to řekl, pravil: Kdo pak neuvěří, bude zavržen. — Kdo hřešíne
věrou? Kdo hřeší modlářstvím?
jedna žena stonala těžce žloutenkou. I žádala mne, abych jí
přinesl kalich z kostela. Myslela, když se do něho podívá, že bude
uzdravena. Co myslila ta žena, že stane se jí, když podívá se do
kalicha? Jakou moc tedy přičítala tomu kalichu? Kalich jest bud
ze zlata aneb ze stříbra sice, ale uvnitř pozlacený. Nepatří však
ani k přirozenosti zlata, ani k přirozenostistřibra, aby uzdravovalo
od žloutenky, a proto ovšem ani k přirozenosti kalicha, který
z něho učiněn jest. Ta žena přičítala tedy kalichu vyšší moc, které
po své přirozenosti neměl. Co přičítala ta žena kalichu;> (Napišz
vyšší moc přičítala, kteréž . . . po přirozenosti své. . . neměl.) Měď
také nemá moci uzdravovací. A přece působil uzdravení ten had
měděný, který Mojžíš učinil na poušti. Od koho dostal tu moc?
Ano. Měl tedy sice moc uzdravující, moc vyšší, ale ne po své
přirozenosti, nýbrž po vůli Boží či proto, že Bůh mu jí dal. Ale
kalichu nedal Bůh moci uzdravující, nemá jí tedy ani po své při
rozenosti, ani po vůli Boží. Když tedy ta žena myslela, že uzdraví
se, když podívá se do kalicha, přičítala mu moc vyšší, moc uzdra
vující, kteréž neměl ani po své přirozenosti, ani po vůli Boží..
(Připiš za slovo kteréž slovo ani a za slovo své slova: ani po
vůli Boží.) Co přičítala ta žena kalichu? \T. N. A poněvadž tak
činila, poněvadž kalichu, věci tedy stvořené přičítala jakousi vyšší
moc, kteréž neměl ani po své přirozenosti, ani po vůli Boží, do—

pustila se pověry. Ceho dopustila se? Proč říkáme, že dopustila
sc pověry? Kterak dopustila se jí ? A tak každý, kdo věcem stvo
řeným přičítá jakousi vyšší moc, které nemají ani po přirozenosti
své ani po vůli Boží, hřeší pověrou. Kdo hřeší pověrou? (Napiš
z počátku: Kdo věc. stvoř. ——Nacvič.) Pověra vyskytá se mezi
lidem dosti často. Kdo ví nějaký způsob, kterým se lidé dopou
štějí pověry? 1) Ano.
' Dítky jmenují příklady různé. Při některých však namítají dítkyjiné,
že tomu vskutku tak, co lidé o tom neb onom (o pověře) říkají a myslí.
Tak např. že vskutku umřel někdo tam, kde sejček houkal. Tu vquž, jak
věc se má. Kde jest těžce nemocný, svítivá se obyčejně dlouho do noci,
neb i celou noc. Sejček však táhne se rád ke světlu. je-li tedy v nedalekém
okolí, vida světlo, přiblíží se z nenáhla ještě více ke stavení, kde světlo,
a jsa u něho ovšem houká, poněvadž mu to přirozeno jest. Že v takovém
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Jest pak pověra sama o sobě těžkým hříchem; třeba tudiž
varovati se ji co nejrozhodněji. Nezřídka však dopouštějí se jí lidé
pouze z nevědomosti ——nevědí, že to neb ono jest pověra. A tu

nevědomost omlouvá, tak že nemají alespoň žádného těžkého hříchu.
Ještě jednou. Ceho dopouští se ten, kdo věcem stvořeným přičítá
jakousi moc vyšší, které nemají ani po přirozenosti své ani po vůli
Boží? Kdo hřeši tedy pověrou;> Kdo nevěrou? Kdo hřeši modlář
stvím? — Modlářstvím, nevěrou a pověrou hřeší člověk proti víře
obecné. Neboť člověk takový buď nevěří a necti Boha pravého,
aneb připisuje tvorům, co může učiniti pouze pravý Bůh.
Avšak naše víra má býti také pevná. Kdo má víru pevnou?
Ano. I proti této vlastnosti víry prohřešují se někteří. Tak na př.
Zachariáš. Bůh oznámil mu skrze anděla, že manželce jeho narodí
se syn. On věřil tomu sice, ale ne pevně. Myslel si: možná, že to
jest pravda, co se mi oznamuje, ale možná také, že ne. Pochy
boval tedy o tom, co mu Bůh zjevil, a tím hřešil. Cim hřešil Za
chariáš? Ano. A tak každý, kdo pochybuje o tom, co Bůh zjevil,
čikdo pochybujeopravdách svaté víry, hřeši proti vířepevné a to
pochybováním u víře. Cim hřeši, kdo pochybuje o pravdách svaté
víry? (Napiš . . . kdo o pravdách sv. víry pochybuje.) Není však
každá pochybnost o pravdě víry hříchem. Někdy na př. napadne
člověka pochybnost o jistém článku víry; a on neví ani o tom,
že ji má. Teprve po chvilce zpamatuje se a sezná, že má pochyb
nost o pravdě víry. A tu hned zapudí ji a věří beze vší pochyb
nosti. Hřešil člověk ten pochybováním svým nebo ne? Ovšem že
ne. Neboť on nevěděl o ní. A pokud člověk o své pochybnosti
neví, pokud tedy nepochybuje vědomě a schválně, není pochyb
nost jeho hříchem.
Jinak však bylo to u Cypriana. Toho také napadla pochyb
nost o článku víry; ale on vytrval při té pochybnosti, i když ji
zpozoroval; pochyboval tedy vědomě; a nejen vědomě, nýbrž
i schválně; neboť on dobrovojně zůstal při své pochybnosti a nic
se nestaral, aby ji zapudil. Ceho dopustil se on svým pochybo
váním;> Kdy tedy hřeši člověk pochybováním u víře.> Ano, když
vědomě a schválně o pravdách svaté víry pochybuje. Povi to
ještě N. (Napiš za slovo kdo: vědoměaschválně. Nacvič.) V čem
tedy záleží pochybováni o víře;> Jak veliký jest hřích vědomě
a schválně pochybovati o pravdách víry, víte již z toho, co jsem
řekl minule. Víte, že, kdo pochybuje o tom, co Bůh zjevil, po
dobně činí, jakoby pochyboval o tom, že Bůh jest pravdomluvný.
A to jest zajisté nesmírná urážka Boha. Proto varujtc se co nej
více hříchu toho. A kdyby někdy napadla vás přece nějaká po
chybnost 0 některém článku víry, zapuďte ji hned, jak ji zpozoru
jete, pamatujíce, že Bůh klamat nemůže. Také zeptejte se v pří
padě takovém toho, kdo věc zná, jmenovitě některého kněze, aby
stavení těžce nemocný někdy umře, není s podivenim. Vždyť umírá více
těžce nemocných. Avšak on neumře proto, že tam sejček houká, n brž že
Pán Bůh ustanovil, aby již umřel; a proto umřel by, i kdyby sejček ne oukal.

9*

—124—
vám věc vyložil a vy tím spíše všelikou pochybnost zapudily. Ještě
jednou: Kdo hřeší pochybováním u víře? Kdo modlářstvím? Kdo
hřeší nevěrou? Kdo pověrou?
Člověk jeden pravil: E co já se starám o náboženství, jen
když mám co jíst, o náboženství ncdbám. A také vskutku nedbal
o to, aby poznal náboženství, které Bůh zjevil. Oč nedbal člověk
ten? 0 jaké náboženství nedbal? (Napišz o nábož. Bohem zjev.
nedbal.) jaké as bylo jeho jednání? Zajisté. Vždyť to jest pro nás
nesmírné dobrodiní, že Bůh se nám žjevil a okázal nám, kterak
“můžeme přijíti do nebe. Když tedy někdo nedbá o náboženství
;zjevené, nejen že jedná na výsost nevděčně, nýbrž i lehkovážně.
Neboť nedbá-li o náboženství zjevené, nekoná také, čeho třeba ke
spasení, a tak vydává duši svou v nebezpečenství, že nebude
spasen. jest to tedy veliký hřích, když někdo nedbá o náboženství
Bohem zjevené. Hřích ten slove netečnost u víře.“ jak jmenuje se
hřích ten? Kdo tedy dopouští se netečnosti u víře? Ale ještě jiným
způsobem dopouštějí se lidé netečnosti u víře.
Tak jeden člověk pravil: Náboženství jako náboženství; jest
každé dobré a jest to jedno, jaké náboženství mám. jaké bylo
jeho smýšlení ? Ovšem. Tehdy ovšem bylo by to správné, kdyby
všecka náboženství učila stejně. Ale tomu není tak. Každé učí
něčemu jinému. A čemu učí jedno, to popírá druhé. Nemůže
tudíž býti pravda, že jest náboženství jako náboženství. A kdo
tak říká, mluví podobný nesmysl, jakoby řekl, že to jest jedno,
ať kdo řekne, dvakrát dvě je čtyři, nebo dvakrát dvě jest pět.
Ale nejen nesprávné, nýbrž i hříšné jest smýšlení takové. Neboť
jeví se v něm veliká nevážnost k pravé víře. Vždyť ani o věcech
obyčejných a ceny malé, ani o knize neb šatu neřekneme, že jest
vše jedno, že kniha jako kniha, šat jako šat. jaká tedy nevážnost
jest v tom, když někdo ani tolik šetrnosti nemá k náboženství,
jakou má k věcem obyčejným. Hřeší proto ten. kdo kterékoli
náboženství za stejně dobré pokládá. A i tento hřích slove neteč
nost u víře. Kdo tedy hřeší také netečnosti u víře? (Připišz aneb
kterék. nábož. za stejně dobré má). Netečností u víře dopouští se
tedy ten, kdo o náboženství Bohem zjevené nedbá, aneb kterékoli
náboženství za stejně dobré pokládá. Kdo dopouští se netečnosti
u víře? N. N. (Nacvič.)
Slyšely jste, že naše víra má býti také živá. Kdo má víru
živou? Z toho také snadno lze poznati, kdo hřeší proti víře živé;
kdo totiž? Ovšem. Kdo tedy nechodí na mši sv. v neděli a ve
svátek, kdo nepřijímá sv. svátostí, kdo vůbec nekoná, co víra při
kazuje, či zkrátka, kdo svou víru skutky dobrými neosvědčuje,
ten hřeší proti víře živé a má víru mrtvou. jakou víru má člověk
ten? Kdo má víru mrtvou? (Nacvič.) Co platí víra mrtvá, pozná
váme z Písma sv. Cteme tam, že i ďáblové věří, ale třesou se.
Třesou se t. j. trpí muka hrozná proto, že mají víru bez skutků
dobrých, víru mrtvou. Nepřipusťte tudíž nikdy, aby snad i z vás
něčí víra mrtvou se stala. Hleďte proto vždycky konat, co víra
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káže, hled'te ji osvědčovat skutky dobrými, aby byla živá a od
měny hodna.
Zvláště těžkého hříchu proti víře dopouští se ten křesťan
který se přihlásí k učení, jež Církev zavrhla jakožto učení nepravé.
Tak člověk jeden učil, že postačí ku spasení pouhá víra, a že není
potřeba dobrých skutků. Církev zavrhla učení to. Neboť Pán Ježíš
výslovně pravil, že ne ten, kdo pouze řiká: Pane, Pane, ne tedy
ten, kdo pouze věří, přijde do nebe, nýbrž ten, kdo plní vůli Otce
nebeského, ten že přijde do nebe. Ale člověk ten držel se učení
toho dál, a to veřejně či zjevně a spolu trdošíjně, tak že nijak
se nedal odvrátiti od učení toho nepravého. On tedy přiznával
se zjevně a tvrdošíjně k učení od Církve zavrženému. K čemu pří
znával se člověk ten? Kterak přiznával se k učení tomu.> A po
něvadž se přiznával zjevně a tvrdošíjně k učení od Církve zavrže
nému, říkáme, že dopustil se bludařství (či kacířství). Ceho do
pustil se člověk ten? Proč tak říkáme? (Napišz zjev. a tvrdoš. k uč.
od Círk. zavrž.) A tak každý křesťan, který přiznává se zjevně
a tvrdošíjně k učení od Církve zavrženému, dopouští se bludařství.
Kdo dopouští se bludařství? (Nacvič.) Pravili jsme, jak dlouho
že máme věřiti? Proti které vlastnosti pravé víry prohřesuie se
tedy ten, kdo upadá v bludařství.>Za našich dnů učinili tak bohu
žel nejedni tím, že přihlásili se k víře nekatolické. Lidé ti ncbozí
nepovažují ani, jak velikého hříchu dopouštějí se, a do jakého
nebezpečenství vrhají duši svou. Vždyt' jen kdo setrvá až do konce,
ten spasen bude, pravil Pán Ježíš Sám.
Ještě však těžšího hříchu dopouští se ten, kdo odřekne se
vůbec víry křesťanské. Tak učinil Julian. On přestal býti křesťanem,
a stal se pohanem. Odpadnul tedy zjevně od viry křesťanské; tim
dopustil se odpadlictví. Ceho dopustil se Julian? Kterak dopustil
se toho? (víry křest. zjevně se odř.) A podobně každý, kdo od
padne zjevně od křestanské víry, buď že se stane židem, neb
mohamedánem neb pohanem, dopouští se odpadlictví. Kdo do
pouští se odpadlictví;> (Nacvič.)
Poznaly jste, milé dítky, které hříchy protiví se pravé víře.
Pověděl jsem vám je, abyste věděly, čeho se máte varovat, byste
také proti víře se neprohřešily. Varujtc se jich tedy po celý život
co nejsvědomitěji. Jak jste slyšely. jsou všecky velmi nebezpečné.
Varujtc se jich tedy a hlcďte, abyste vždycky věřily všemu, co
Bůh zjevil, a to beze vší pochybnosti a stále. Hledte též, abyste
tak žily, to činily, co víra káže, pamatujíce, že pouze tehdy vede
víra ku spasení, když jest obecná, pevná, živá a stálá.
Ještě jednou zopakujeme si vše. Kdo dopouští se modlářství;>
Kdo nevěry? Kdo hřeší pověrou.> Kdo netečnosti u víře;>Kdo má
víru mrtvou? Kdo hřeší pochybováním u víře? Kdo upadá v blu
dařství? Kdo dopouští se odpadlictví.> Které hříchy tedy protivi
se víře?
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Katechese biblické.
Píše FRANTIŠEKvonnour,

farář v Žlunicich.

(Pokračování).

51.

Vyložil jsem vám předešlo tu krásnou modlitbu, které nás
naučil Pán Ježíš; která jest to;> Z čeho se skládá celá modlitba
Páně;> Jak zní předmluva? V té předmluvě obracíme se k Pánu
Bohu, jako bychom Ho volali, aby tu modlitbu našivyslyšelajak
Ho nazýváme.> Proč jmenujeme Boha Otcem naším.> A nyní jen
v krátkosti si zopakujem, oč v každé 7. těch sedmi proseb žá
dáme. Tuto modlitbu tedy předříkával a vykládal Pán Ježiš po
sluchačům svým a vybídl je, aby tak naučili ijiných modliti se,
zvláště uložil tak matkám, aby této modlitbě naučily dítky své.
A zbožné matky vždy tak činí; že vaše maminky i s vámi se
modlívají a vás této modlitbě naučily? Pánu Ježíši je to velmi
milé, když se dítky hezky modlí; proto také zbožné matky často
dítky své vodívaly k Pánu Ježíši a nechaly je před Ním modliti
se; Pán Ježíš ale zbožné dítky pochválilapožehnaljim, jak vidíte
na tomto obrazu (Ježíš Přítel dítek). Tak přiváděly a přinášely
matky často dítky své ku Pánu Ježíši pro požehnání; stávalo se
ale někdy, že byl Pán Ježiš po celodenním vyučování velmi
'umdlelýatu domlouvali učenníci matkám, aby PánaJežíše ušetřily
a přály Mu oddechu; však Pán Ježíš jako dobrotivý Přítel dítek
říkal jim: »Jen nechte dítek ke mně a nebraňte jim, vždyť jejich
jest království nebeské.: A pak opět jim žehnal a když se zbožně
modlily, chválil je a sliboval jim, že zůstanou-li tak zbožné, vezme
si je k sobě do nebe. Přaly byste si to také.> Budete se tedy rády
a zbožně modliti.> Zdali pak jste se dnes všechny modlily doma?
Kdy a kde se modlíváte;> V neděli a ve svátek chodí do kostela
také vaše maminka a tam k Pánu Ježíši i vás vede a za vás se
modlí; budete rády choditi do kostela k Pánu Ježíši se modlit?
Co vám za to slíbil?
Ale když se maminky s vámi modlí Otčenáš, říkávají po
něm ještě jednu modlitbu; kdo ví, jak začíná ta modlitba? Ano,

»Zdrávas

Maria: — je to tedy modlitbakPanně Marii. Pánu

Ježíši zajisté jest to milé, když tu modlitbukOtčenáši připojujem,
poněvadž tak uctíváme milenou Jeho Matičku. Povím vám tedy,
od koho tato modlitba pochází. Pamatujete se, že Pán Bůh poslal
k Panně Marii anděla Gabriela a jak ji tento pozdravil;> A to jsou
zrovna slova, kterými počíná tato modlitba a proto ji také nazý

váme Pozdravení

andělské.

Když se vás tedy zeptám.

Jakou modlitbu připojuji obyčejně katoličtí křesťané k modlitbě
Páně, odpovíte: »Katoličtí křesťané připojují obyčejně k modlitbě
Páně pozdravení andělské.: (Op.) A co jest to pozdravení anděl
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ské? »Pozdravení andělské: jest modlitba, kterou nejsvětější Pannu
Marii, Matku Boží, obzvláště ctíme a vzývámec (Op.) To pozdra
vení andělské jsem vám již vyložil; kdo si pamatoval, proč anděl
nazval Pannu Marii milostiplnou? Požehnanou mezi ženami? Jak
že Pán Bůh byl s ní? Však kromě slov andělových obsahuje tato
modlitba ještě jiná slova k uctění Rodičky Boží; pamatujete-li si
pak, kdo je nejprve k Panně Marii z vnuknutí Božího pronesl.>
Ano, sv. Alžběta tak přivítala blahoslavenou Pannu při její na
vštívení; jak k ní zvolala? A Církev svatá doložila a vyřkla to
posvátné jméno Synáčka Marie Panny — Ježíše a naučila nás
v dalších slovech prosit Rodičku Boží za její přímluvu takto:
»Svatá Maria. . .c Proč Pannu Marii nazýváme Matkou Boží, již
víte; čí že byla Matičkou.> A Pán Ježíš je pravý Bůh. Jest tedy
Maria skutečně Matkou Boží, poněvadž porodila Ježíše Krista,
Jenž jest pravý Bůh (Op.). Prosíme Matičku Boží, aby se za nás
přimluvila, poněvadž hříchy svými někdy Boha hněváme amusíme
se bát jeho trestu; jako vy, rozhněváte-li tatínka, potřebujete, aby
se za vás přimluvila maminka. A blahoslavená Panna Maria je
naše matka, pečuje o nás jako dobrá matkaodítky své; pamatu
jete se, za koho se v Káni gal. přimlouvala u božského Syna
svého.> A vyslyšel ji Pán Ježíš.> Bude-lisc tedy za nás přimlouvat
i nám to prospěje; a my té přímluvy její stále potřebujem, nyní
v životě svém, obzvláště ale v hodinu smrti, nebo po smrtipřijde
duše naše na soud Boží. Aby nám tedy Bůh ivživotě i po smrti
byl milostiv, vzýváme Rodičku Boží: :Pros za nás . . .c
Tak vysvětlil jsem vám dvě nejobyčejnější modlitby, kterým
vás již vaše maminky naučily. Otčenáš je od Pána Ježíše a mo
dlitbou »Zdrávas Maria: uctíváme a vzýváme Jeho božskou Ro—
dičku. Budete-li se ty dvě modlitby zbožně modlit, bude se to
jistě líbit Pánu Ježíši a on vás vyslyší. Těmi modlitbami prositi
můžete Pána Boha za vše dobré, co potřebujete, za požehnání
Jeho pro sebe i pro rodiče své, za zdraví, aby vás chránil před
neštěstím a rodiče vám zachoval, aby vám dal schopnosti, byste
se všemu potřebnému naučily; a Matička Boží za vás se přimluví.
Těmi modlitbami děkujeme také Pánu Bohu za vše dobré, co nám
udělil. A tak i nyní pomodlíme se na poděkování za všechno,
čemu jste se naučily; jen se modlete zbožně, jako byste stály
před Pánem Ježíšem a Matičkou Boží. —
52.

Pomodlili jsme se, aby vám Pán Bůh osvítil rozum váš, byste
dobře všemu se učily a aby posilnil vaši pamět, byste všechno
dobře si pamatovaly, co vám budu o Pánu Ježíši vypravovat. Jako
vy před učením a po učení se modlíte, tak má se modliti každý
člověk před svou prací a po ní, má se modliti ráno i u večer
každého dne. Zdali pak vy všichni ráno a večer vždycky se mo
dlíte? Pán Ježíš tomu chtěl, abychom se modlili; On násizvláštní
modlitbě naučil, které? -——
A kterou modlitbu připojujem k mo
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dlitbě Páně.> Ty dvě překrásné“ modlitby nejlépe se nám hodí, at"
za jakýmkoliv účelem se modlíme. Vy všichni je umíte a proto
všichni seje také každý den modlctc jak doma tak i v kostele.
Pán ježíš Sám na Sobě nám dal příklad, že se modliti máme;
nebo jak víte, i On se modlíval a často celé noci strávil na mo
dlitbách. Zvláště nikdá neopomenul choditi o slavnostech do
chrámu jerusalémske'ho, aby i nás povzbudil příkladem Svým,
bychom v neděli a ve svátky do kostela chodili. Pán Ježíš v ko
stele vždy dobře vidí ty hodně dítky, které k Němu tam přichá
zejí; já si také dám na vás pozor, jak bedlivě toho napomenutí
a příkladu Pána ]cžíše následujete.
Jednou přišel Pán ]ežíš také k slavnosti do chrámu Jerusa
le'mského a při té příležitosti navštívil dům neduživců. Ten na
lezal se u rybníka, Bctsaida zvaného, jehož vodám dal Bůh zvláštní
moc“ uzdravovací, tak že počala-li se časem voda v něm hýbat,
kdo nejdříve tam vstoupil, býval uzdraven. Bylo tam proto kolem
rybníka vystaveno patero podloubí, v nichž nemocní čekali na
lmutí vody. Mezi těmi neduživci uzřel Pán ]ežíš člověka, který
již po 38 let byl těžkou nemocí stížcn, ale že neměl nikoho,
kdo by mu v čas, když se voda hýbat počala, do rybníka po
mohl, předešel ho vždy jiný, a on pořád zůstával nemocen. Pán
ježíš smiloval se nad ním a uzdravil ho, tak že nemusil do ryb
níka ani vpuštěn býti; řeklmujcn: >Vstaň, vezmilože svéachoďc,
a churavec hned ozdravěl. Radosti velikou" byl ovšem naplněn
a byl by rád Pánu. ježíši poděkoval; že ale mezi tím Pán ježíš
rychle odešel, umínil si uzdravený v chrámu Pánu Bohu poděko
vati. A koho tam nalezl;> Pána ježíše, kterému ihned děkovati
začal. Pamatujte, že i vy vždycky v chrámě najdete Pána ježíše,
který v nejsvětější Svátosti oltářní jest přítomen a kterému i vy
se koříte, říkajíce: »Pochválena a pozdravena budiž nejsvětější
Svátost oltářní.: Pán ]ežíš přijal poděkování od člověka .uzdrave
ného, ale dal mu také napomenutí. Nemoc svou přitáhl si bez
pochyby nestřídmostí, zlostí neb jinými hříchy, kterých kdyby
znova se dopouštěl, ještě hůře by si uškoditi mohl na těle i na
duši; napomenul ho tedy Pán ]ežíš, aby si vážil uzdravení svého,
aby byl za to Pánu Bohu vděčen a hříchy svými Ho více ne
urážel.

Tak konal a používal Kristus Ježíš dobrodiníazázraků Svých
ke cti Boží a ku spasení lidstva; jinak ale to přesuzovali pokry
tečtí fariseové. Ti zmilosrdného skutku ježíše Krista brali pohor
šení, jako by tím uzdravením byl znesvěcen den sváteční. My
jsme se učili o svěcení dne svátečního, v kterém přikázání? Aco
se v tom Ill. přikázání poroučí a co zapovídá? — Jednal Pán
Ježíš proti tomu přikázání, když nemocného uzdravil? Hájil se proto
Pán ]ežíš proti fariseům a dokázal jim, že dobrými, milosrdnými
skutky se zákon Boží nepřestupuje, ano odvolal se i na to, že
sám Otec nebeský prokazuje dobrodiní i ve dny sváteční a tudíž
že On — Pán ježíš — učí a jedná v sjednocenosti s Otcem Svým
nebeským. Takovému učení odpírati nemohli ani fariseové, za to
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však chopili se jiné záminky proti Pánu ]cžíši, vinice jej z rou
hání, že nazval Boha svým Otcem. Však Pán Ježiš dokázal jim,
že jest Syn Boží a že od Otce nebeského přišel; odvolalt' se na
svědectví, které dal 0 Něm jan Křtitel, ano i na svědectví Boha
Samého. ]ak svědčil jan o Pánu Ježíši? A jaké svědectví o Nčm
vydal Bůh Otec? Nyní pak Pán Ježíš i na všechno své učení
a působení, ano i zázraky poukázal, že to vše činí z vůle a
v sjednocenosti s Otcem nebeským, což tedy nevyvratným je dů—
kazem, že od Boha poslán jest na svět, jakož přislíbený Mesiáš,
jakož o Něm i Mojžíš z vnuknutí Božího předpověděl. Patrno
tedy, že kdo v Ježíše Krista, jakož Syna Božího a přislíbeného
Mesiáše věřiti nechce, jest nevěrec a o takovém nevěrci vyjádřil
se Pán Ježíš častěji, že od Boha Samého odsouzen jcst. Tak tedy
kázal Pán ježíš nevěru a nepravosti, vyvracel bludy židů, l'ariseů
a zákonníků. (Op.) A čím dotvrzoval pravdu učení Svého? Odvo
lával se na Písmo svaté jako v Nazaretě, tak i nyní, když připo
mínal, co o Nčm předpověděl Mojžíš; odkazoval se na Své zá
zraky, které ze Své moci jako božský jeho Otec činí; připomínal
i příklady Své svatosti, zbožnosti a dobročinnosti. Pamatujte si
tedy: »Pán Ježíš potvrzoval Své učení svědectvími Písma, zázraky
a příklady Svými.: (Op.) Věříme tedy a vyznáváme, že Ježíš Kri
stus jest jednorozený Syn Božíapřislíbcný Mesiáš. (Op.) Tak aby
všichni lidé po celém světě věřili a vyznávali, pomodlímc se . . .

Sliby & chyby školy bezlronfessní.
Píše FR. POHUNEK.

(Pokračování)

Důležitou zásadou paedagogickou, o které se nyní často mlu
vívá, kteráž se však dříve bez mnohého mluvení praktikovala, jest
koncentrace učiva čili zásada, že veškeré školní vyučování a vycho
vávání nésti se má k jednomu určitému cílí, jemuž se mají všecky
cíle ostatní podřizovati.
Ze pak jest možno právem mluviti o koncentraci učiva, čili
o centru vyučovacím, o tom nemůže ní na okamžik pochybovat
ten, kdo jest přesvědčen, že hlavní úkol vyučováni nespočívá
v pouhém nahromadění větší neb menší míry poznatků, nýbrž že
veškeré vyučování má býti prostředkem vychovávaclm. Vždyť
i moderní paedagogika zavrhuje učení, jímž se nepůsobí ve vycho

vání.Vyučovánímá se tudíž podřídit účelu vychování.

Tomu-li tak jest, poznáme snadno, že středem veškerého vyučo
vání školního může a musí být jedině a pouze to, co nás učí
znáti cíl a účel pravé výchovy. Nejvyšší cíl výchovy, nedá se však
odvoditi — jako mnohá pravidla paedagogická — z vychovatelské
a vyučovatclské praxe, nýbrž toliko z přirozenosti a posledního
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cíle člověka. Kdo nezná lidské přirozenosti a posledního cíle člo
věka aneb jest v těchto věcech v nejistotě, nemůže také spolehlivě
určití cíl a účel výchovy. Odtud ten úkaz, že se moderní paedago
gové mezi sebou hádají, co že by mělo býti cílem výchovy a středem
školního vyučování! Povrhli náboženstvím a tapou ve tmách
a v nejistotě, určujíce za cíl školské výchovy brzy to, brzy ono.
Poslední cíl člověka a následovně i pravý cíl výchovy učí
nás znáti náboženství, a proto stálo v době křesťanské, pokud jen
můžeme přehlédnout dějiny paedagogiky, náboženství vždy na
místě prvním a tvořilo střed veškerého Školního vyučování a vy
chováváni. A středem veškeré školní výchovy má být náboženství
iza dnů našich; v něm se musí konec konců soustřeďovat veškeré
školní učivo a musí jím býti tak proniknuto, jako proniká barvivo
vodu, do níž bylo vrženo. Ze pak náboženství toto místo patří
a že je to zcela přirozeno, by je ve škole zaujímalo, doznal i sám
Dr. Lindner, když pochválil protestanty za to. že prý »se ještě

přidržují přirozeného

určení

vyučování náboženského, dle

něhož má toto (vyučování) býti středem des Gesinnungsunterrichtes
a základem školní výchovy,c kdežto prý v zemích katolických toto
náboženšké vyučování obmezeno bylo pouze na několik vykázaných
mu hodin. ') — Proč však a čí vinou se takto stalo, Dr. Lindner
ovšem chytře zamlčel.
V moderní škole bezkonfessní uvádí se sice náboženství
také na místě nejpřednějším; ale toto náboženství není tu středem
vyučování a vychovávání, nýbrž pouhým předmětem vyučovacím
tak jako na př. počty neb čtení, čímž jest od ostatních předmětů
odtrženo a ze svého »určcní přirozenéhOc vytlačeno.
To však jest po soudu všech rozvážných paedagogů, všech
oněch totiž, kteří nechtějí, by škola byla pouhým prostředkem
ku dosažení cílů jiných, nýbrž kteří mají na mysli pouze zdar
a prospěch mládeže, velikou chybou paedagogickou, kteráž poško
zuje především ovšem výchovu náboženskou a pak i veškerou
výchovu vůbec. Že snížením náboženství na pouhý předmět vy
učovací, třebas mu bylo ve školním učivu vykázáno místo nejpřed
nější, trpěti musí výchova náboženská, toho není třeba teprve široce
dokazovati; tof samozřejmo. Ze pak musí ve škole, kde náboženství
ze svého postavení přirozeného, dle něhož má tvořiti střed veškeré
výchovy, bylo vytlačeno jaksi na obvod a naroveň postaveno
ostatnín předmětům vyučovacím, jako se to děje ve škole bez
konfessní, že ve škole takové trpěti musí výchova vůbec, toho
příčinou jest přede vším to, že tu výchova ncmá více žádného
určitého střediska a proto přestává býti jednotnou, dále pak i to,
že mnohé předměty vyučovací a mezi nimi hlavně dějepis, výklady
článků z čítanek a ve třídách vyšších i přírodopis nemohou býti
řádně prohloubeny a tudíž ani, jak by bylo žádoucno, zužitkovány
ve prospěch školní výchovy.
') Encyklopňdisches Handbuch der Erziehungskundc.
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Zastáncové školy bezkonfessní nepřestávají sice hlásati, že
škola tato jest pěstitelkou »pravé zbožnostia a »náboženské sná
šenlivostiy že však tomu není tak, a býti ani nemůže, to doká
zati není věru těžko a to vědí též aspoň čelnčjší zoněch zastanců
velmi _dobře sami.

Ze jest ku zbožnosti možno vychovati pouze na základě sku—

tečného náboženství, tedy náboženství konfessionálního, ku pravé
pak zbožnosti pouze na základě náboženství pravého,
to uzná
snad každý. Kdyby tudíž zastanci školy bezkonfessní chtěli opravdu
pomocí školy děti vychovávat k pravé zbožnosti, nesměli by chtít
náboženství obmezovat pouze na několik vyučovacích hodin v témdni,
nýbrž musili by je učiniti základem veškerého školního vychová
váni; nebo že se právě náboženství, ve kterémž spočívá největší
síla vychovatelská, ve škole bezkonfessní nedostává péče takové,
jaká mu právem náleží, ba dostávati ani nemůže, to záleží právě
v povaze samé školy bezkonfessní. Tak pravil již r. 1822. ve svém
výnosu ze dne 27. dubna pruský ministr Altenstein: »Zkušenost
nás poučila o tom, že ve škole simultánní (čili bezkonfessní) ne
dostává se náležité péče hlavnímu živlu vychovatelskému, totiž
náboženství, a že se mu jí dostávati nemůže, spočívá v povaze
věci samé.:
Má-li totiž škole zachován být veskrz bezkonfessní její karaktcr,
musí se učitel při veškerém svém vyučování a vychováváni vyhý
bati všemu konfessionálnímu; dále pak musí bdíti nad tím, »aby
konfessionelní život, kterýž se snaží učitel náboženství ve shodě
s Církyí a s rodinou štípiti a pěstovati, nejevil se v skutečném životě
dětí. Cemu však byly navykány děti ve škole, v tom budou později
pokračovati; budou totiž mysliti, že jest náboženství něčím, co se
pěstuje vjistých hodinách, co však se nesmí jeviti v životní praxi.
Tímto zpusobem se stane, že děti s sebou povlekou životem jako
mrtvou přítěž jistou sumu vědění náboženského a některé ná
boženské formy. Ale to jest opak pravé zbožnosti, to jest
víra mrtvá, bezcenné harampátí. Zivé náboženství, pravý ná

boženský život wird nicht allein, ja nicht einmal vorzugs
\vcise durch den Religionsunterrichterzeugt, sondern durch

die richtige Bchandlung desgesammtenUnterrichtos,durch
die. richtige Beschaffenheit
des gesammten Schullebens.
V ohledu náboženském bylo by o děti postaráno lépe ve škole,
kde by nebylo žádných zvláštních náboženských hodin, kde
by se jim však náboženství všude jevilo jakožto určovací moc,
nežli ve škole, kde se třebas každodenně náboženství pouze vy
učuje, kde však mimo to o náboženství nikdež není ani potuchym ')
To však se děje ve škole bezkoníessní v míře ještě mnohem ne
příznivější, proto že tu bývají vyučovvání náboženskému vykázány
pouze 2, 3 a nejvýš čtyři hodiny. Ze škola taková, ani kdyby
chtěla, nemůže býti pěstitelkou pravé zbožnosti, nýbrž že musí,
chtíc nebo nechtíc, podporovati náboženskou lhostejnost, jest na
'; Lehrbuch der Erziehung von Schwarz und Curtmann, 2. díl, str. 26.
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bíle dní a bylo to již vysloveno mnohokrát z míst vysokýchanej
vyšších. My zde uvedeme toliko slova sv. Otce Lva XIII., jenž
v listu zaslaném biskupům francouzským (8. února 1884) tato slova
napsal: »Co se týče rodiny, tu jest nad míru důležitou věcí, by
dítky vzešlé z křesťanského manželství záhy byly cvičeny ve sv.
náboženství a ony vědomosti, v jakých bývá mládež cvičena, aby
byly spojovány s vyučováním náboženským. jedno od druhého
oddělovati, jest tolik jako chtíti, by mysl dětská vzhledem k po
vinnostem, jež ukládá Bůh, zůstala lhostejnou: tato methoda jest
falešná a v útlém věku dětském nad míru nebezpečná, proto že
prakticky vede k bezbožnosti a náboženství zamezuje cestu.: —
Nikoli tedy k pravé zbožnosti, nýbrž k něčemu zcela jinému vede

a ch ce vésti škola bezkonfessní. Pravíme, že chce

vésti a kdo

by o našich slovech pochyboval, tomu radíme, a_by uvážil, že již
Diesterweg svého času pravil určitě a jasně: »Skola simultánní
(_čilibezkonfessní) není však ještě tím posledním. jest pouze ,po—
třebna, abychom se dostali přes dělící rozdily, vede pak sama

k stupni poslednímu, k společnému

totiž náboženskémuvyučo

vání dětí všech; to jest moje mínění a moje přání.:
Není tudíž škola bezkonfessni pěstitelkou pravé zbožnosti,
spíše jest pravda, že podporuje náboženskou lhostejnost a že má
vésti k úplnému otřeni všech rozdílů náboženských vůbec. A jako
není pěstitelkou zbožnosti, tak také není pěstitelkou pravé snášenli
vosti. Leč o tom příště.
(Pokrač)
&'

Promluvy k mládeži v čase adventním.
O čtyřech posledních věcech člověka.

Neděle IV. adventní.

O nebi.
Vypravuje se, že sv. Augustinu, když knihu o nebeských
věcech psáti zamýšlel, zjevil se sv. Jarolím a řekl mu: »Augustine
co chceš činiti. Chceš pochopiti, co nepochopitelné a uzříti, co
nesmírné? Snáze zemi rukama obejmeš, než nejmenší částku ne
beských radostí pochopíšlc
Ano, děti drahé, jest tomu tak! Kdežto jazyk náš, maje mlu
viti o pekle, hrůzou oněmí, srdce tlouci přestane, oko basne, krev
stydne v žilách, při vzpomínce na nebe duše plesá, touží, radostí
omdlévá.
A ráda zbožná duše po nebi touží? Zajisté! Touha po nebi
Stvořitelem jest ji vrozena. jak touží dítě od domova drahého
vzdálené, aby rodnou střechu zase uvidělo! jak touží plavec upro
střed zuřivého moře, by brzo uviděl rodnou chaloupku svou! Jak
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touží unavený pocestný po místě klidného odpočinku! A ejhle,
dítky milé, co my lidé na světě jiného jsme, nežvdítky, vlastni
dítky Otce neského, od domova pravého vzdáleni.> Ci něco jiného
jsme než plavci, než pocestní, putující po zemi práce a strádání,
plavící se mořem slz a utrpení? Ano, touha po lepším bydle, po
blaženější budoucnosti jest to, jež ustavičně tluče na dveře srdce
volajíc k němu: Sursum corda — vzhůru srdce! Pakli však, milí
žáci, tato touha po nebi, ta všeobecná naděje na časy lepší, jest
lidem vrozena, jest někdo, kdo ji do srdce vštípil, jest, kdo ji do
vede ukojiti — a to jest Bůh! Ať si tedy lidé mají, nebo strojí si
nebe na světě, vy děti pevně přesvědčeny buďte, že po smrti jiné
nebe, Boží nebe na člověka čeká!
Ježíš Kristus pak věčná pravda, to, co duše přirozenou tou
hou puzena očekává, jí vlastními slovy příslibuje, řka: »Tak Bůh
miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal. aby žádný, kdo
věří v Něho nezahynul, ale měl život věčný/.a Jan 3, 16. a jinde:
:>Zajisté pravím vám, že kdo slyší slovo mé, & věří tomu, který mne
poslal, má život věčný<<Jan 5, 24. a předpovídaje poslední soud
řekl: »Dí v onen den Syn člověka těm, kteříž na pravici jeho budou:
Pojďte požehnaní Otce mého . .. Ipůjdou tito do života věčného.<<
Mat. 25. 34—36. Ano, jest tedy nebe, jest po smrti nebe!
ó, pravdo veliká, pravdo vznešená & příjemná! Věřím ve
tvoje splnění, doufám ve tvou skutečnost! Věřím, že nebe jest,
ten dům Hospodinův, veliký bez konce, vznešený a bez míry!
Věřím, že tam příbytků mnoho připraveno Ježíšem Kristem věrným
Jeho! Věřím, že tam nebudu již ani lačněti, ani žízniti, že tam ne
bude ani smrti, ani zármutku, ani žalosti, ani bolesti žádné, že
budu se stkvíti jako slunce v království tom, že tam opojen budu
z hojnosti domu Božího, napájetiv se budu proudem rozkoše jeho,
nebot tam jest studnice života. Zalm 35. Věřím, že oko mé ani
nevídalo, ucho neslýchalo a na srdce moje nevstoupilo, co připravil
mi Bůh, budu-li milovati Jej! A proto pevné předsevzetí mám, že
od této chvíle touha po nebi bude jedinou touhou srdce mého!
Od této chvíle často s Davidem volati budu: Jak milí jsou stanové
Tvoji, IIospodine zástupů! Touží a omdlévá duše má po síních
Tvých. Srdce mě i tělo mé plesají k Bohu živému. Blahoslaveni
jsou, kteří přebývají v domu Tvém, Hospodine, ti na věky věků
chváliti budou Tebe. Neboť lepší jest den jeden v síních Tvých
nad tisíce dnů jinde! Zízní duše má po Bohu, po Bohusilném,
živém, říkajíc: Kdyže přijdu a ukáží se před tváří Boží.> O neko—

nečná kráso, nekonečná slasti a dobroto! Bože, Stvořiteli můj, at"
uvidím Tebe a na věčnosti plesám v Tobě! Maria, Matko milá, po—
máhej slabému dítku svému zde ve světě, aby na věčnosti zakou
šelo vítězství věčného. Amen.

Frant. Chramosta.
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Promluva k dětem u vánočního stromku.
V povaze lidské pozorovati možno tu tajemnou stránku, že
ona nerada projevuje city a stavy svoje vnitrné ať bolestné, at“
radostné, ale že je ponechává u sebe, baví se s nimi a těší a jest
potřebí mocného dojmu zevně-jšího, by člověk s těmito stavy svěřil
se těm, jež miluje. Tu však obyčejně nemá slov, aby radostné
city svoje tlumočil; když nejvíc říci chce, když nejvíce srdce na
plněno, ústa mlčí a jen oči mluví!
Děti drahé, dnes, v tento dojemný okamžik, když stojím před
vámi, o věřte, že city ony všecky, které vnitru mém víří, slovy
povědíti neumím! A kdybych podívati se mohl do srdéček vašich
malých, věru že našel bych tytéž dojmy nevýslovné, tytéž stavy
blahé, tu lásku, tu dobrota, to nadšení svaté, to teplo spokojenosti
a vděčnosti, jež v srdcích dětí posud nalézti možno. zkrátka to
všecko, co obsaženo v slovech andělských: Zvěstuji vám radost
velikou, narodil se nám Spasitel, Jenž jest Ježíš Kristus!
Ano, děti milenél slovy sv. Lva papeže (Sermo 1. de Nativ.
Domini) opakuji: Spasitel náš dnes narodil se, radujme se tedy!
Ejhle, tam spočívá dítko Ježíš! Milé, malé, spanilé dítko! Podle
něho chudá a svatá matka Maria a ctihodný pěstoun Josef ! Po
hlédněte blíže, děti milé! Zdá se jako by vás Ježíš jmenoval jménem,
jakoby k vám ruce vztahoval, jakoby On, dítě, vás, děti k Sobě
přivinouti chtěl! On však, narozený Spasitel i vás, šlechetní dobro
dincové, vás, kteří jste Jemu tuto slavnost připravili, kteří jste
Jemu nový důkaz o tom podali, kterak vštípili jste sobě hluboko
příkaz Jeho o lásce blíženské, i vás k Sobě zve! On i vám, rodi
čové drazí, kteří přišli jste, byste s maličkými svými miláčky
radost sdíleli, mnohé dává pokyny!
Nuže, přistupte k Nčmu všichni! Já místo vás všech osmělím
se Ježíška pozdravíti!
Pozdravujeme Tebe, Synu Boží, nejprve my, kteří z lásky
k vznešenému příkazu Tvému: Miluj bližního, jako sebe samého,
z přesvědčení o pravdě Tvých slov: Cokoli jste jednomu z maličkých
těchto učinili, mně jste učinili — tento strom se všemi těmi dary,
chudým svým bližním jsme vystrojili! My víme dobře, že to jest
jediné bohatství — bohat býti v dobročinnosti, ta jediná sláva —
slavným býti skutky lásky, ty jediné poklady — ukládati sobě
hřivny neporušitclné v srdcích chudáků, ty drahocenné perly —
slzy opuštěných, ty Chvalozpěvy vzácné —- díky podarovaných!
Jako druhdy králové východu přišli k Tobě chudému, nesouce
zlato, kadidlo a drahocennou myrrhu, jako tehdy v dobách zlých,
kdy pohanstvo zmocnilo se vlasti Tvé a poskvrniti chtělo kolébku
Tvou, tisícové šlechetných duchů se spojilo, aby svěží strom Církve
Tvé i kříže Tvého na hradbách Jerusalemských štípilo, i my chceme
šlechtictvím těla i ducha svého Tebe brániti, Tebe a vůli Tvou
rozšiřovati, strom Církve Tvé v dobách dnešních povždy zeleným,
nevadnoucím zachovati!
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A nyní přistupujeme k Tobě, dobrý ježiši, i my, rodičové
dítek těchto! My vime dobře, že Tys to, jenž rodinu vybavil
z poměrů pohanských, žes muže rodině základem dal a ženu
družkou jeho věrnou a hodnou býti chtěl. My víme, že každý
muž, manžel, otec, býti má rodině své tím, čím Tobě byl sv. Josef
pěstounem dětí svých, ochráncem jejich, učitelem, apoštolem.
My víme též nyní, že každá žena rodině své býti má Marií,
cudnou, přičinlivou, zbožnou, pokornou, tichou duší domácnosti
své. O, budiž tedy pozdravena ty rodino dokonalá, svatá, ty bla
žená trojice lidí přesvatých, buďtež pozdraveni od nás rodičů kře
sťanských, dítko ježíši, Matko Maria, pěstoune sv. josefe!
Poučeni Vámi, nikdy již nechceme reptati na osud svůj chudý,
spíše děkovati Vám, že můžeme chlubiti se, kterak s Vámi týž
úděl, touž chudobu, tu zimu a hlad snášeti můžeme! My přece
útěchu a úlevu máme v šlechetných lidumilech svých, my přece
naději máme, že po chudobě světa uchystáno nám bude bohatství
nebeské. Proto my s chudými pastýři vítáme Tě, volajíce slovy
žalmu 111, 9.: Rozděloval, dal chudým, spravedlnost jeho zůstane
na věky věkův, roh jeho vyvýšen bude v slávě.
A naposledy, jak to pokora činívá, my děti pozdravujem
Tebe! Protože rovný rovného sobě obyčejně vyhledává přítele,
k Tobě, příteli svému, přicházíme s plnou důvěrou upřímných
srdcí svých! jak jsi krásný a spanilý, když dřímáš pod ochranou
mateřské lásky! My vzpominati si chceme často na nevinné dětství
své, my touže láskou k Tobě, kterou skvějeme se dnes, ozdobeny
býti chceme, až dospějem. Obnovujeme zde před jeslemi Tvými
svůj křestní slib, ujištujíce Tebe slavně, že věříme v Boha Otce,
Tvého Všemohoucího Stvořitele nebes i země, že věříme v Tebe,
Spasitele a Pána svého a že věříme v Ducha Sv. Posvětitele svého.
Slibujeme, že vždycky držeti se chceme Tvé Církve svaté, za jejíž
povýšení denně modliti se budeme. Slibujeme též, že strom nevin
nosti nikdy zkaziti si nedáme červem hříchu, nikdy povaliti pří
valem zlých pokušeni, nikdy vyvrátiti vichrem vášní všelikých.
Slibujeme, že budeme hleděti, bychom vzorným chováním hodnými
staly se dobrodiní lidumilů a příznivců našich šlechetných a drahých
rodičů svých, že strom života svého ozdobíme světlem přikázání
Tvých a ovocem spořádaných snah, bychom byly i chloubou drahé
vlasti své. Kéž strom kříže Tvého vede nás cestou života vezdejšího,
bychom po dokonání jeho, mohly z Tebe, strome věčný, ovoce
rajské trhati a je po'žívati!
Ke konci uvádím slova něžné písně dětské (Ot. Sadovský):
My útlé dětinky,
Dáme též fialky,
ježíšku malinký,
zvonečky, podskalky,
nesem Ti květinky,
resedu, basalky,
lilie, růžičky —
přidáme měsíčky,
dáme Tě v jesličky,
pomněnky, hvězdičky,
abys spal sladounce,
abys nás miloval,
ježíšku zlatičký.
ježíšku sladičký.

M

Frant.
Chramosta.

Listy vědecká.
——>-——4>©-4——<——

Chaldejské báje
o původu veškerenstva.
Píše Dr. JAR. SEDLÁČEK, suppl. professor české fakulty theol.

(Pokračování)
II.

Všechna božstva cti a oslavují Marduka, svého zástupce

a zastance slmy:
»Ty jsi ctčn s nejvyššími bohy.
Tvé štěstí (osud) nemá sobě rovna; rozkazy tvé jsou (roz
_

kazy) Anu,

Marduku. ty jsi ctčn s nejvyššími bohy,
Tvé štěstí nemá sobě rovna; rozkazy tvé jsou Anu,
Od té chvíle nařízením tvým ncbudc odpíráno.
Obdržíš moc zdvihati a snižovati,
Slovu tvému bude jeho účinek; rozkazům tvým se neodolá.
Nižádný z božstev nepřestoupi tvých nařízení.
Ty máš hojnost při svatyni bohů;
V síni jich úrad tobě místo jest uxčeno.
\'Iaiduku, ty jsi obrance naší pře;
iobě udělíme panství nad vcškcrenstvcm.
Ty budeš oním, jehož vůle panuje světu:
Nepřemožitelny necht“ jsou zbraně tvé, nechť zničí pioth
níky tvé!
Pane, zachovej život toho, jenž v tě důvěřuje,
A shlad' (duši) boha, který jest při nepravosti.
A \ložili šat na druha svého,
Rekli Maidukovi, svému prvorozenci:
»Pane: necht zjeví se osud tvůj pied bohy!
Rei, by stalo se co, stane se.
Poruč a šat (tvůj) zmizí,
Poruč, by se vrátil a šat se vrátí.<:
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Z úst svých vydal slovo a šat zmizel;
Kázal mu vrátiti se a šat se vrátil.<.

Marduk povýšen tak, že předsedal shromáždění bohů a řídil
osudy všeho. Byla prý též v chrámě Mardukově v Babyloně síň
osudů, do které přinášívali v prvních dnech měsíce nisanu obraz
boha Marduka ajiných božstev; Marduk ovšem zde předsedal radě
bohů každoročně tak, jak to dle mythu bylo na počátku světa.
ještě před stvořením. Marduk objevil .před bohy svou moc, učiniv,
že šat jeho zmizel a zase se vrátil; zdá se, že obrazu jeho či
soše dávali časem šat nějaký, ač toho u žádné sochy babylonské
dokázáno není.
Králové babylonští a assyrští otazovali se před svými výpra
vami hadačů, aby jim byl prorokován dobrý výsledek; Mardukovi
toho před bojem třeba nebylo, poněvadž bohové sami osud jeho
zřídili:

»Radovali se bohové a pozdravovali Marduka co krále;
Podali jemu žezlo, trůn a panství;
Dali jemu zbraň, již není rovné, která děsí nepřátely:
»Jdi, ulup Tiamatě život,
by vitr rozmetal krev její po temnostech.c
A bohové, otcové jeho, urovnali osud Pánův;
A zavedli jej na cestu spásy a štěstí.
Připraven byl luk a vzal si ho za zbraň,
Přibral

i oštěp

. . . .

.

A bůh pozdvihl zbraň (dle obrazu mívá v ruce blesky) a vložil

ji do pravice;
Po boku zavěsil luk a toulcc;
Metal před sebou blesky,
Pokryl své tělo žhoucím plamenem;
Učinil oko, chytil jím Kirbis-Tiamat,
aby neunikla, zadržel čtyři větry:
]ižni, severni, východní a západní.
Po straně. měl oko, dar otce svého Anu.
Spůsobil vichr, vítr strašný, bouři, vichřici,
Ctyři větry, sedm větrů, bouři zuřivou, vichřici, již není rovné.
Propustil sedm větrů, jež sám učinil;
By poděsily Kirbis-Tiamat, řítily se za ním.
A Pán zdvihl blesk, svou mocnou zbraň,
A vstoupiv na vůz, jemuž není rovna, vůz hrozný;
Tam pevně stál a zavěsil čtyři uzdy/

V následujících neúplných řádkách popisuje zvířata, jež byla
zapřažena u vozu Mardukova; Marduk se blíží onomu místu, kde
se Tiamat zdržuje, hledá a nachází Kingu, chotě Tiamaty a po
ahlcdelm
\'0 á: jediným jej ijeho

druhy zděsí a zmatc. Tiamat stojí

»Tvé místo jest tam, kde jsou bohové shromážděnix Marduk
zdvihá blesky a vyzývá Tiamat k boji:
Madeoduchovní.
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»Nepřátelsky jsi jednala proti bohům, otcům mým,
Vzhůru! Ty a já, budeme se bíti!
Uslyšcvši toto Tiamat,
Byla zmatena a ztratila rozvahu,
Počala volati ze všech sil svých,
Zahrabávala se cele pod sebou (?).
\'yřkla zlořečení, vydala heslo (čarovná),
Volala ku zbraním sbory božské.
I přiblížili sc Tiamat a .\",laiduk rádce bohů,
Postupovali prudce blížili se k boji;
A Pán vypustil oko a zapletl ji (liamat),
Pustil před sebou vichřici;
A rozevřcla Tiamat ústa, by jej pohltila,
\'ypustil (do nich) vichr, by nezavřcla více rtů,
Naplnil nitro její silnými větry,
Nadmul jí vnitřnosti a držel ústa otevřena (?)
Zamával oštěpem, protrhl jí nitro,
()tcvřel její střed tlůno) a \'ytrhal vnitřnosti;
Chopil se jí a vzal jí život,
Zahodil mrtvolu její a vstoupil na ni.
jak zvítězil nad Tiamat, vůdce,
Rozehnal vojsko, zničil sbor její.
Pomocná božstva, jež kráčela po boku její,
Třásla se a lekala, obracela se k útěku;
On jich ušetřil a dal jim milost žití,
()bklíčiv je hradbou již ncprorazí,
Uzavřel je a zlomil zbraně jich:
Spletl je v tcnata a bydlela v síti;
Všscchny kraje Siěta naplnily se bědmáním jich,
Nosila řetězy; byla držána u vězení. <
Kingu, choť Tiamatin, byl svázan spolu s oněmi božstvy,
byly jemu odebrány desky osudů a nyní mohli bohové spořádati
svět po své vůli. Koho minili babylonští těmi božstvy, jež pomá
hala Tiamatě, nelze z popisu poznati. Byla-li Tiamat, jak l-šerosus
připomíná, měsícem, mohla ostatní božstva značiti hvězdy a sou
hvězdí, jež vycházející slunce (Marduk) zahání a poutá.

(Pokrač)
»

I

'

o
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Z nove pravni termmologle.
Sděluje

Dr. ANTONIN BRYCHTA.

»Vera rebus vocabula restituantur.:

Allokuce Pia IX. ze dne 18. března 1861.

_)Jamdudum vera
amisimus.<

rerum vocabula
Cicero.

Nejsme z těch' kteří by se drželi rozšířeného pořekadla:
ajuristcn schlechte Christenc i z té příčiny, že pořekadlo to bě—
hem času mnoho změn doznalo. Spíše bychom podepsali větu:
»juristen seltcn gutc Linguisten.:
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lrá\o jest bez odporu něco velikého a vznešeného, ') majíc
stanoviti co jest pra\é, ") řádné a spravedlivé, ježto má býti pra—
vidlem lidských činů a společenských poměrů a vésti lidstvo k zřídlu
veškerého práva a odvěké naprosté spra\ edlnosti, jež je Bůh sám. 3)
]e-li však právo dle své idey tak vznešené, pak nelze jinak, než
aby zákony, jakožto manifestace a konkretní forma práva, 4) v roucho
rovněž důstojné a ušlechtilé sc halily, aby veškerá jejich osnova
i mluva, jakož i mluva orgánů, kteří povolánijsou, za právo uzná
avti a nálezy vynášeti, byla správna a jasna, přesností i ušlechti
losti se zamlouvajíc. :)

Z toho plyne, že dobré a spravedlivé

zákony vyžadují

hlubokou a všestrannou znalost věci, mysl u veliké míře klidnou
a střízlivou, jakož i dlouhé a objektivné o předmětu uvažování;
zvláště ale třeba dbáti zákonodárcům, aby zamýšlený zákon svůlí
nejvyššího zákonodárce, se zákonem Božím se shodoval. “) V pří

čině této nic tak neškodí, jako povrchnost, jednostrannostakvap,
jen aby 7ákon k místu přišel, dokud je poluomadě hlasující pio
něj sněmovní většina. 7) Mají--li se — jak dokládá těchto věcí za
jisté znalý římský státník a) — zákony vydávati zad salutem civium
.) Proto učí can. 2. Dist l.: )]us dictum est (inde), quia (id, quod
statuit,) justum est (justum esse debetc t. j. m býtti pravé a správné).
V ohledu tom praví důmyslně slavný římský právovědec Ulpian (T 22_8):

slnjuria ex eo dicitur nazývá se tak proto), quod non jure ňat. ()mne enim,
quod non jure fit, injuria tieri dicitur. < Ztacl vysvětluje se německé přísloví:
»Recht ist gesetzt, damit es kein Machtvort breche. : Proto pohlíželi vždy
všickni národové s velikou úctou ku svým zákonodárcům, jejich osoba byla
jim vždy posvátnou.
ýraz právo označuje vlastně to, co jest pravé a náležité co je
takové, jaké to býti má. Pojmy: pravda, právě, (o)piaviti atd. souvisejí s vý
razem právo co nejúžeji, z jednoho kořene: prav pocházejíce srovn. lat.

probus a něm. braw. Důvodnč učí pioto kanonista Schmalzgrueber:
:jus ipsa justitia antiquius est, utpote objectum justitiae. . .Justitia a jure
dcrivatur'v.
prooem
“iV u_luseccles.
ohledu tom univ.
praví dissertatio
žalmista: »Spravedlnost
tvá (Hospodine) spra
vedlnost na věky, a zákon tvůj pravda- (žalm 118, 142. . A prorok lsaiáš

volá: »země nakažena jest od obyvatelů svých, proto že změnili právo,
ia) rozptýlili smlouvu věčnouc (24, s.). Sr.ovn Přísl. s, 15. — Řím. 2,14. als.
) »Lex est species juris: dokládá sv. Isidor.
'i Praví-li Cicero: »Omnia perinde se habent ut aguntur, » lze právem

též říci: »Omnia perinde se habent ut dicunlur. (
" Zákonodárce musi poradili se s Bohem, aby dobré zákony vydával,
neb —-jak učí sv. Augustin
— in temporali lege nihil est justum ac le
nitimum, quod non ex lege aeterna homincs sibi derivaverint. < ] jemu jest
se říditi zásadou: »ObriUkeit, bedcnk' dich recht. Gott ist dein Herr und
du sein Knecht. ( již vstředověku znali zásadu: »Lex injusta non est lexlc
') Pak ovšem může snadno naplniti se hromopádné slovo prorokovo:

:Běda (těm), kteří ustanovují práva nep ravá, a pišíce. napsali nespra
VCdlflOStJ (Isai 10,1.). Uvážihse, ak se mnohdy tvoří »parlamentární
\ětšínyc, pak poleje stud tvář, apředhůzka, že zákony nejednou »po způsobu
továrnickém se vyrábějí: (liberale Gesetzfabrikationn jest, bohužel, oprávněna.
() mnohé vvětšině hlasůc platí slova _písma: »Ncpostoupíš do zástupu (kte
rýžto zástup nemusíme hledati právě jen ve sněmovnách, k učinění zlého,

ani v soudu povolíš usouzení mnohých,
(Exe-d. 23, Z.).

abys se od pravdy odchýlilc

') Cicero: De leg. 2, 5.
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et civitatum incolumitatem vitamquc hominum quictam et bea—
tama; jeví-li se dle téhož státníka »mens et animus ct consilium
in legibus: ; 9) mají--li dle něho »všecky zákony prohlédati k blahu
veřejnémuu '") pak třeba je u zdělávání zákonů veliké obezřclosti,
hluboké zákonodárné moudrosti, “) třeba tu mysli jasné azbožné, "*)
jež úkol zákonodárce opravdově a vážně pojímá a pro blaho ob

čanů nadšena jest. Co praví Seneka

o podmínkách blaha říší:'")

>Ubinon est pudor, nec curajuris, sanctitas,

pietas, fides,

instabile regnum est:, platí plnou měrou o zdělávání zákonů.
Vizme již, jak novější právní mluva se nese, a zdali je tak
spůsobilá, by vyřknutým požadavkům alespoň částečně vyhovovala.
Není slova, ač je slovo to původu zcela n0\ého, ai po
stránce slovotvarné se málo zamlouvá, “) jež by za poslední doby
bylo tak zdomácnělo a téměř nezbytným v jistých kruzích se bylo

stalo, jako slovo konfessní,

náboženské vyznání

(konfessí)

Výrazu toho užívá se v zákonodárných sborech i v úřadovnách,
v osnovách zákonů i v právních nálezích; ono došlo v mnohých
společenských vrstvách z příčin, jež tato stať blíže objasní, takové

obliby, že správné a přesné výrazy, jako: křesťansko-kato—

lický, katolická církev, katolické náboženství atd.
těmto vrstvám jaksi ncdobře zní a za výrazy jakoby středověké
a zastaralé se považují. Vydávají se konfessní zákony, 0 nichž
radily se konfessní výbory; máme interkonfessní '5) školy, kon
fessní hřbitovy, které se druhdy správně a srozumitelně hřbitovy

katolické,

protestantské

nebo židovské nazývaly.Do—

čkáme se snad i toho, že konati se budou, — jak toho duch
času Ir') a nová osvěta vyžaduje, —konfcssní pohřby, ") že zřizo
vati se budou konfessní kostely, fary, snad i docela konfessní
9) Týž:
Pro Cluenst.
53.146.
'“)
De invent.
1.

") Všickni velicí zsákonodárci jako: Solon, Lykurg, Numa a j. proto
tvrdili, že přijali zákony své od Boha aneb že je vydali z vnuknutí Božího.
Proto vybízí E uripides:
»Vzývejmebohy by nám byli při zdélání zákonů
nápomocni, aby naše zákony dobře působilyh Věru tento pohan zahanbuje
mnohé novověké »zákonodárné faktory,< kteří neuznávají ve své >zákono
dárnéc moudrosti ani za slušné a potřebné, súčastniti se na počátku zasedání
zákonodárných sborů — služeb Božích!
'.. V ohledu tom nelze dosti uvažovati slova sv. Augustina
(De
Civit. Dei, lib. 19. c. 21.l: »Ubi homo Deo non servit, quid in eo pu

tandumest esse justitiaeřc
' ) Thyest. 215.

") Tak píše jeden konfessionální.

jiný konícssionelní,

a opět

jiný konfessijní atd. Je--li však správně řečeno: professní vysvědčení,
komissní šetření. pak třeba dle analogie psáti: konfessní.
' 5) K tomuto výkvétu nové právni mluvy se níže vrátíme.
'“;1Nejlepší charakteristiku o tomto >duchu časuc podal bez odporu
Góthe, řka: >Was die Herren den Geist der Zeit nennen, ist eigentlich

ihr eigener Geist.:

1') Novověcí pokřtění pohané jeví nemalou zálibu pro bezkonfessní
pohřby, při kter' ch t. nedoprovází pohřební průvod zemřelého katolíka kněz
aniž konají se v bec nějaké pohřební obřady. Takový pohřeb sluší zcela

každému atheistovi,

jenž nemá žádné konfessí; jinak jest toto pojmenování

zcela nemístné a nesprávné.
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zvonice, máry atd. Všecko bude míti pomalu konfessní vlajku,
a konfcssí bude posléze tolik, kolik je písku na břehu mořském,
ač byla druhdy, —- dokud sektářství a vzdělanost tolik, jako za
dnů našich, ještě nepokročila, —-—
známa pouze confessio Augu
stana 13) a confessio Helvetica, '") kterou i světský zákon vedle
vyznání židovského uznával. "")

Výraz konfessní
se všemi příbuznými neb odvozenými
tvary,'-"f)jest svým obsahem široký a neurčitý a proto, čeho
tvůrci nové nábožensko-právní terminologie popříti nemohou,
logicky i věcně nesprávný,
an neoznačuje věc, o kterou jde,
jasně a srozumitelně. Důsledně jest tato mluva spůsobilá, vyvo
lati jen zmatky a nedorozumění, jak tomu zkušenost s dostatek
nasvědčuje.
Dle zákonů zdravé logiky a dle povšechného spůsobu mlu—
vení má se každý pojem, každá věc, označiti správně, povaze věci
přiměřeně, tak aby slovo a věc jím naznačená se kryly, v slovu

spatřovala se \'ěc sama. S touto zásadou výraz konfessní

a označované jím pojmy jako na př. konfessní škola, konfessní
hřbitov atd. se naprosto nesrovnává. již výše bylo podotknuto,

že je výraz koníessní pojem př eobsáhlý a tím_právě nejasný
& nesrozumitelný,
an je patrně tolik konfessi, kolik nábo
ženských vyznání. /id i mohamedán, budhista i svedenborgián
má bez odporu též sv ou konfessí, a proto i svou konfessni
školu, hřbitovatd., kteréžto jeho ústavy nejsou přec křesťanské

a ježtě méně katolické.
Synagogu, mešitu a jiné toho druhu
náboženské budovy, nepřemění nikdo v chrámy křesťansko
katolické. '“)
Z té příčiny nezamlouvá se nám rozhlašované do sveta
heslo: »Škola budiž konfessní (náboženská)al Ať nic nedímc
() tom, že se tímto heslem konfcssím od církve odloučeným
nepřímo naclržuje a jakýsi náboženský kommunismus šíří, onen
v poslední době oblíbený a rozšířený výrok, má do sebe i tu vadu,
že není řádným výrazem myšlenky, jež se chce vlastně vyjádřiti

a že prozrazuje jakousi nerozhodnost

a bázl'ivost

vůči

veřejnosti.
Ještě hůře zneužívají moderní terminologové dogmatičkého

pojmu církev, který kroutí, hyzdí a seslabují tak, až je pravý
pojem církve k nepoznání znctvořcn. jako hledí falešný liberalismus
a novověký státní dcspotismus, setříti národní zvláštnosti
")7 . roku 1530, souhrn to článků víry vyznání augsburského.
';) Z roku 1536. souhrn článků viry kalvinistů.
"; Srovn. patent ze dne 2. listopadu 1781, toleranční patent ze dne
13. října 1781 a patent ze dne 8. dubna 1861.
Na př. interkonfessní.
Zákonem interkonfessním byla vřadčna
katolická církev do počtu -—různých náboženských vyznání. lnterkonfessní

škola jest nestvůra a třeba tento svůdný eufemismus
opraviti ve školu
polykonfessní.
a to tím více, ježto za vlády liberalismu počet »konfessíc
valně se rozmnožil.

-Rozumí se, že k hodnotě a obsažnosti těchto konfessí zde ne
přiblížíme.
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a zničitisvou železnourukou státoprávní

útvary,

podobně

nakládají dotčení právníci s katolickou církví, chtějíce ji snížíti

na pouhou náboženskou společnost, jakou je prote
stantismus,“i') starokatolicismus,'") jakou jsou herru
h utin) a jine' od katolické církve odpadlé

sekty, jichž počet

nelze již ani udati.“) ——Projdeme-li pozorně novější proticírkevni
zákony a zvláště různé odůvodňovací zprávy (Motivenbericht),
shledáme ku svému úžasu, jak bedlivě vyhýbají se odvěkým
a odůvodnčným dogmatickO-právním výrazům' katolický, kře
sťansko-katolický, katolická církev, katolické bohoslužby a jiným
s těmito příbuzným pojmům a institucím. Děje se tak bezpochyby

ze samé náboženské tolerance

a z ohledu na náboženskou

rov n oprávn ost. Kde se užívá_výrazucírkev, bývá text obyčejně
tak upraven, že se výrazem tím nerozumí pouze církev katolická,

nýbrž ještě jiné náboženské společnosti, jež nejsou z pochopi
telných příčin blíže označeny. '") Za to nazývá se hrstka »staro
katolíků<< a >>lierrnhutů<<_—»církví<<, kdežto

církev jediná a světová

skorem zmizela, aneb staví se s náboženskými jednotami, od ní
během času odtrženými, a nepatrnými náboženskými frakcemi od
včerejška — čeho třeba si dobře povšimnouti a co nemůžeme dosti
opakovati ——
na
roveň.
»Odůvodněníc zákona ze dne 20. května 1874 č. 68 zcela
zřejmě k této zásadě »moderníhoc práva 'se přiznává, 93) an mezi
jiným takto rozumuje: »Každé vyznání jest oprávněno, 29) aby bylo
zákonitě uznáno, pokud jest s to, vyhověti státním požadav
“) Nebude od místa uvésti některé výroky protestantských
autorů, z nichž bude průvodno, jak sami protestanté o svém náboženství
smýšlejí. K věci dokládá významně protest. právník Schmalz:
Vor lauter
Protestiren und Reformiren ist der Protestantismus zu “einer Reihe vo n
Nullen geworden, vor welchen keine Zahl steht.: »Das protestantische

Christemhum —-praví Míiller — ist eine crbármliche

Hůtte.

aus tier

man endlich herausgehen muss, um in jene Kirche einzutreten, welche von
der Hand Christi selbst auf einem unerschůtterlichen Fclsen gebaut wurdec.
(Srovn. Nicolas: Philos Studien i.iber d. Christenthum. Paderborn 1860, díl 3.
str. 267). Ještě pádnější jest výrok samého u protestantů velice proslulého
tilospl'a Hegla. »Dasssie (die Protestanten) — praví tento — nichts sind,
darin sind sie einig.c (Nicolas 1. c. str. 2651.
') Výnosem minist. kultu a osvěty ze dne 18. října 1877 (vl. list č. 99)
byla náboženská společnost tak zv. »starokatolíkůc, (jejíž katolictví je ale
velmi mladé-, v základě %. 2. zák. ze dne 20. května 1874 č. 68 s pojmeno
váním »starokatolická církev< uznána. kterýžto výnos vešel ihned v moc práva.
"') Vynesením téhož ministerstva ze dne 30. března 1880 (vl. ]. č. 40)
uznána z téhož důvodu nábož. společnost tak zv. »herrnhutůc pod jménem
»evangelická bratrská církevc (též »bratrská církch), a vynesení to nabylo
rovněž ihned právní platnosti. »Církvec rostly jako houby po dešti, a stát
oblažen pojednou dvěma z brusu novými »církvemi.c
“; Srovn. Dóllinger: Kirche und Kirchen. Můnchen 1861pag. 156a nn.
'") est to především protestantismus. judaismus, a nepatrné náboženské
jednoty nejnovějšího ůvodu.
" Příloha 43. ku stenograňckým protokolům sněmovny poslanců,
VIII. sezení, ]. svazek.

") Důvodů toto »odůvodněníc neuvádí,

tvrzení, pouhá fikce.

&proto jest to pouhé prázdné
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kům 30) toužc mu ou,jako některé ze zákonitě uznaných vyznání. Zá

sadu r ovnoprávn osti vyznání k platnostipli\csti jest úkolem
předloženého zákona, který vjho\ujc nejen zásadě, nýbrž 1citelné
potřebě praktické. Svoboda víry a svědomí nemůže považovati se
za uskutečněna, dokud je stoupencům náboženského vyznáním)
nemožno, společnost tvořiti, “) a nabýti práv, která jsou jiným vy
znáním přiřknuta.: Tot' až příliš srozumitelná terminologie a kom
mentáru k ní věru netřeba! Všemožné náboženské sektyafrakcc,
ve které by se »náboženské společnosti: časem třeba rozdro
bily, "“) jsou moderním terminologům něčim zcela přirozeným a ne
závadným a proto mají býti dle jejich přesvědčení (!) uznány
a s církví stejně oprávněny.
»Sowird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auferbaut.: “)
Bez odporu přiznávají se tito terminologové k zásadě:

»Wir glaubcn all' an Einen Gott,

Der Christ, der ]ud' und Hottentottc.35)

Když byl takovými obraty dogmatickýaprávní pojem jediné
pravé církve co možná seslaben, ano zv ráccn, a název tento
i s vlastnostmi jediné pravé cirkve pro rozličné náboženské jednoty
lidského původu anektován,
začnou přívrženci této převrácené
terminologie deklamovati: »jakých předností chc'c míti tato iná
boženská společnost: (církev) před jinými podobnými společ—
nostmi.> Toť vynášení se nad jiné, tot“ »římská pýcha a panovač
„) Tedy politika,

ne věc sama a její pravdivost má rozhodovali

o připustitelnosti některé konfessí! Právě tak bylo za dob pseudo reformace,

vkgš ěa.
lichá zásada: :( ujus regio, illius religio: se vší bezohlednosti se pro
“') Rozumí se sekta starokatoliků a herrnhutů čim ovšem nejsou
vyloučeny jiné sekty, jež by se dříve neb později utvořily.
“) Cožžjc tato vyhlašovaná »svoboda víry a svědomí: závislá na spo
lečnosti.> Není jednotlivce v obojím ohledu dosti, ano jestě vice svobodným
bez společnosti, která mu, jak zkušenost uči, tolikcrých obětí ukládá.
na) To nazývá odůvodňovací zpráva: »Sccessionen innerhalb der an
erkanntcn Religionsgesellschaften!< 1 to významná charakteristika moderní
právni Jter'minologie.
(;óthe ve Faustovi.
“) Zcela jinak soudí o této moderní »svobodě a rovnoprávnostic kon
fcssí a proto i o svobodě kultů (vše to výstřel moderního pokroku a práva)
apoštolská Stolice, která co falešnou a bludnou zavrhla větu: »Homines in

cujusvis religionis

cultu viam aeternae salutis reperire aeternamque

salutem asseqm possec (Syllab. propos. 16.) Bylo by velice zajímavé, kdyby

»konfessní výbor: byl podal platných

důkazů,

že všecka nábož. vyznání

mají tutéž obsažnost a cenu, an tak horli pro rovnoprávnost konfessi. Nej—
vyšší a jedině kompetentní v tomto ohledu autorita apoštolská Stolice, toto
mínění zavrhla. Svoboda kultů jest svoboda zla, protože blud jest již sám
sebou zlo a, jestliže se podporuje. stává se tim horším a osudnějším. Svo

boda kultu jest svoboda bludů. které nejen že nemají práva býti svo—
bodnými, ale mají býti co nejdříve odstraněny. Svoboda kultů je popírání m

objektivně náboženské pravdy. kteráčiníse závislouna subjektiv
ním uznání,

jest urážkou svrchované Pravdy, jest v poslední příčině p o—

píráním samého—zjeveníBoži

'
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noste, to je vysokomyslnost a hrdost katolického kleru! Jako jiné
konfesse je i tato (círke\) v území státním a proto státu podio
bena. Má-li nějakých práv, má jich z milosti státu: atd. Vše to
názory »modcrniho práva,“ v němž je vtělena i nová právní ter
minologie s velmi širokým svědomím a taktéž špatnou logikou,
jež hlava církve odsoudila.
Většího potupení a pokoření katolické církve, ale i větší
zaslcpcnosti a nenávisti vůči objektivní zjevené pravdě nelze si
mysliti. Z jedné strany hledí tato terminologie buď přímo neb

nepřímopravý pojem církveco možná seslabiti a zatemniti,
mluvíc o církvích neb po případě o náboženskýchspolečno

stech, čím se katolická církev s různými náboženskými jednotami

lidského

původu a mnohdyod včerejška, ne-livěcnč(což

ovšem nemožno), tedy aspoň dle jména stotožňuje,

a to z té

průhledné příčiny, aby se z tohoto »tohu vabohuq utvořilo jakési

amalgamabezbarvéhostátního

církevnictví,

závisléhoveskrz

na světské moci. Ze strany druhé usiluje táž terminologie zcela
nepokrytě (čeho třeba si dobře povšimnouti), trosky z kře
sťanství
a náboženské jednoty od včerejška, “) ——
jichž původci
jsou buď protivníci katolické c1rl<\caneb náboženští blouznivci, —

na hodnost církve povýšiti, z čeho můževzejítijenzmatek,

náboženská lhostejnost, nekonečné boje a posléze škoda aúpadek
katolické církve, oč strůjcům této terminologie vlastně běží. Novi
tuos sonitus!
(Pokr.)
1") O tom vyjadřuje se berlínský filosof Hartmann

v tato pozoru

hodná slova: »Der Protestantismusist nichts als das Uebergangssta

di um vom abgestorbenen

achten Christenthum

dernen Culturideen, die den christlichen in den \\ ichtigsten

diametral

entgegcngesetzt

zudenmo
Punkten

sind, . . undscheintmit der Ent

christlichung und H\usleerung des Christenthums soziem

lich zu Stande gekommen zu sein.: (Srovn.. Hettingcr:

ologie des

Christenthums. I'reiburg 1880, Bd. 2. Abth. 2. pag 407 a nn.). A8 této evan
gelické církvic pronášíbse zajisté veliký znatel náboženských poměrů v Ně
mecku, paderbornský biskup Konrad Martin, v tato památná slova: »Das
Háuílein der Christus-G-láubigen unter den Protestanten ltot' pravé historické

jméno moderních»evangelíkůc)schmilzt immer mehr zusammen.

und an vielen Orten ist es dahin gekommen dass die Taufe der Kinder

durchgehends
nur noch in Folge von Anwendung polizeilicher

Z\\ anasmassregel
\ollzogen
wird,man
so dass,
\\enn derKirche
Polizei-Staat
seine
sc ůtzende Hand nvon
dem, was
protestantische
nennt,

zurůckzóge.
vom Chris tenthume

bald keine Spur mehr ůbrig

sein \\ůrde. Das Vertuschen solcher Sch'aden ist hier, \\ie ůberall, zugleich
ein Verpfuschen. < (Srovn. Ein bischófliches Wort. Paderborn 1864, pag. 21).
Od této však doby se, jak známo, věci valně zhoršily!

_.
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u
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Opomenutí zákonem ustanoveněho pořadu ínstaněního
v příčině doplňku kongruového.
Nález správního soudu ze dne 12. března 1894. č. 2301. ex 1893.

\'ýnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 5. října
1882. č. 16348. povolena byla roční dotace 210 zl. zmatice nábo
ženské pro pomocného kněze, jenž nemocnému řecko-katolickému
faráři josefu Z. V I,. měl býti dán za jeho nemoci na výpomoc.
()d 15. ledna 1887. až do 13. prosince 1888. byl tímto pomocným
knězem faráře josefa 'L. Theodor K., jenž již dne 25. října I887.
(č. 13349) zažádal u c. k. místodržitelství, aby dotace jeho 210 zl.
zvýšena byla na 300 zl. Leč, jak vysvítá z akt administrativních,
žádost tato meritorního vyřízení u místodržitelství nedošla. I zaslal
po té Th. K. žádost de praes. 18. května 1889. č. 9856. přímo
c. k. ministerstvu kultu a vyučování, by mu povolilo zvýšenou
kongruu od 15. ledna 1887. do 13. prosince 1888., po kteroužto
dobu konal službu pomocného kněze v l. . . . Avšak jmenované
ministerstvo výnosem ze dne 18. září 1889. č. 18685. zaslalo tuto
žádost zpět místodržitelství a sice s tím, aby žadatele odmítlo.
Do tohoto odmítnutí Th. K. si stěžoval správnímu soudu;
správní soud pak nálezem ze dne 12. března 1894. č. 2301.

zrušil

rozhodnutí, do něhož si stěžováno. a sice dleš '.6 zák.

z 22. října 1875. ř. 7.. č. 36. ex 1876. pro

a to z těchto

nedostatečné

řízení

(] ů v o d ů :

C. k. ministerstvo kultu a vyučování namítá v podaném
odpisu že stížnost podána byla, když už uplynula neboli vypršela

60dcnní lhůta

% 14. zákona ze dne 22. října 1875. ř. 7

36.

cx 1876. ustanovená; leč správní soud námitky této uznati nemůže.
jmenované ministerstvo totiž opírá tuto námitku svou jedině
tím, že dle přiloženého výpisu z poštovního denníku intimát roz
hodnutí, do něhož si stěžováno, odevzdán byl poštovnímu úřadu
Stryjskému dne 13. listopadu 1889., a soudí ztoho, že tento
intimát stěžovateli bez pochyby dodán byl některého dne následují
cího. ježto však stěžovatel ve stížnosti své praví, že rozhodnutí,
o něž tu jde, dodáno mu bylo dne 31. ledna l893., ') v samých
pak spisech projednávacích není úředního výkazu, že intimát tento
skutečně stěžovateli byl dodán, a ježto ani z potvrzení stěžovatele
ddto 3. května 1890. na původním referátě místodržitelském
') Dle tohoto jde to jinde zrovna tak rrychlef,

jako u nás. Zají

mavým bylo by dojista na základě statistickém stanovití poměr, jak asi mají
se k sobě dvě ty rychlosti úřadů státních, z těchže zákonů, z téže sprave
dlnosti a z téhož práva vyplývající. rrychlostc totiž, jakou vyřizují věc, když
člověk něčeho na nich žádá, i když spravedlivého domáhá se práva svého,
a pak rychlost. když úřady ty samy na člověku něčeho požadují. Samy si
dají na čas třeba několik let — viz nahoře (1887—1893) — v druhém však

případěpo 30 dnech hned e\ekuce!
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č. 67189 ex 1889., že vy2\ edl si vysvědčení mr'a\ nosti ddto 29 března
1889. č. 25., k žádosti své připojené nelze ještě nutně souditi, že
stěžovateli ono sporné rozhodnutí již přcd3. květnem 1890. anebo
aspoň tohoto dne s přílohou žádosti bylo odevzdáno, —nejeví se
stěžovatelovo udání dne, kdy mu rozhodnutí ono bylo doručeno,
akty vyvráceným, a tudiž stížnost tuto bylo považovati jakožto
v čas podanou.
Rozhodnutí své o věci samé správní soud těmito opírá dů
vody: Nejprve vyličujc vznik a postup tohoto sporu, uvádí pří—
slušná dáta, jak nahoře jsme je podali, a dovozuje z nich tohoto:
Poněvadž žádná z obou žádostí stěžovatclových (ze dne
25. října 1887. a ze dne 18. k\čtna 1889. — \-ýše uvedených)

není prosbou o jakési zvýšení dotace 21021.,— \ýnosem

c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne5. října 1882. č. 16348.
stanovené, — z milosti,
nýbrž stěžovatel spíše, ——
jak zřejmě
vysvítá z jeho žádosti c. k. místodržitelství podané, — hledě
k ustanovením % 2. zák. ze dne 19. dubna 1885. ř. z. č. 47. žád (\

za doplněk této dotace na kongruovýobnos 300zl., stano
vený schem.I. sub V. č.4. ad 52. cit. zák.,—c. k. místodrži
telství
mělo dle 5 8. nařízení ze dne 2. července 1885. ř 7.
č. 99., v čas, kdy žádosti ony byly podány, platného a závazného,

— nejprve rozhodnouti o žádosti za doplněk kon
gr uov ý, po čemž stěžovatel mohl dle g 9. tohoto nařízení proti
tomuto vyřízení podati rek urs c. k. ministerstvu kultu a vyučo

vání. Poněvadž všakjmcnované toto ministerstvo
proti zákon
ným těmto ustanovením o žádosti stěžovatelově ihned meri
torně rozhodlo — nevyzvavši dříve, aby rozhodlo, c k. místo
držitelství, jemuž nejprve o věci té přísluší soud, a tím pominulo
neboli nedbalo pořadu instančního, nařízením výše uvedeným
1885., jakož i nařízením ze dne 20. února 1890. ř. 7.. č. 7
ustanoveného, ——bylo sprín nímu soudu rozhodnutí, do něhož si

stěžováno, 21ušiti.
(Budw. XVIII.č c. 7781)

VácslavKocián.

Po stránce subjektivní pro případ proviny I. 5. 303. tr. zák.
předpokládáno, že pachatel znal dosah svého jednání a přes
to přece rozhodl se tak jednati.
Jan B., cvangclík, a Tomáš G., katolík, byli obžalováni z pře
činu proti veřejnému pokoji a řádu dle 5 303. tr. zák., jehož do
pustili se tím, že jan B. v hostinci, aby prý společnost pobavil
a obveselil (!), vzal na se bílý nějaký šat nebo prostěradlo, při
stoupil k jistému F. a namočeným smetákem jej pokropil, napo
dobuje při tom slova obřadu katolického žehnání: »ln nomine
Patris etc. <<;——(i. pak mu při tom pomáhal.

Zemský

so u d Celovecký rozsudkem ze dne 19. července

1893. č. 6981. na základě % 259. č. 3. řádu trest. oba provinilce

obžaloby Spl ostil z důvodů níže uvedených. Do tohoto rozsudku
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stěžoval si státní zástupce stížností
dvoru.

K a s s a č ní

(1v ů r . rozhodnutím

zmateční
ze dne

kassačnímu

27. října 1893.

č. 10740. zrušil výše uvedený rozsudek zemského soudu Celo
veckého a přikázal, vlastně vrátil věc tu témuž soudu první
instance, aby o ní nové zavedl řízení a pronesl rozsudek, —
a to z těchto

důvodů:
Po smyslu % 281. č. 9. a) řádu trest. zmateční stížnost odů

vodněna jest potud, pokud úvahy soudu o zlém úmyslu obžalo
vaných nesvědčí úplně o tom, že zákonu bylo správně porozuměno.
Dle důvodů rozsudkových jisto, že obžalovaný jan B. »mit einem
weissen Tuche oder dcrglcichen bekleidet, an F. herantrat, ihn
mit einem Bartwisch besprengtc und dabei die rituellen Worte
der katholischcn Segnung: »In nominc Patris etc.“ nachahmtem
Budiž tedy, že nebylo napodobováno'udílení Svátosti oltářní
nemocným (spíše snad posledního pomazání), není přece pochyby.
že napodobovány byly jiné obyčeje a obřady katolické církve.
Pokud pakjde () zlý ú mysl zákonem předpokládaný, so u (1
jej vylučuje a to z těchto »ohledů<<:
a) že v oné krajině (ve Weissbriachu v Korutanech), kde
přečin onen spáchán, katolíci a protestanti v úplně žijí spolu svor
nosti a shodě;
b) že před spáchaným činem o náboženství nebo nábožen
ských obřadech ncbylo řeči; a
c) že obžalovaní ve své zvůli neboli rozpustilosti chtěli sijen
2 F. stropiti

žert.

Důvody ad a) a b) jsou naprosto

_

nepříhodny,

neboť

nikým nebylo tvrzeno, že skutek onen spáchán byl z řcvnivosti,
sváru nebo různic protestantů s katolíky, anebo ze snah prote
stantů církvi katolické nepřátelských, což vyvracuje již ta okol
nost, že jenom jeden z obžalovaných (B.) byl evangelíkem, druhý
však (G.) byl katolíkem.
\ Důvod pak sub c) uvedený nenísto, aby vyloučil zlý úmysl
obžalovaných. Dejme tomu, že obžalovaní chtěli jen společnost
hostinskou pobavit (!); leč zvolivšc k této zábavě (!) potupu ob
řadů Církvc katolické, směšnýmí je činíce, jsou rozhodně odpovědni
z toho, že tohoto užili prostředku a trestnost jejich nikterak nc
pomijí tím, že chtěli společnost pobaviti. Podstatnou nebo nej
důležitější věcí soudu bylo nikoli vyšetřovati, co žalovaní zamýšleli,
neboli, jaký byl konečný účel jejich jednání, — nýbrž zkoumati
nejp1\,e zdali jednání obžalovaných objektivně bylo podle toho, by
obřadv katolické církve potupilo nebo zlehčilo, — a pak, zdali
obžalovaní byli si vědomi dosahu svého jednání a přes to přece
volili prmésti svou.
Aby tyto okolnosti, pro posouzenou spáchaného činu stě
žejné, byly zjištěny, jakož i, by dokázáno bylo, jakou měrou ob
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žalovaný Tomáš G. činu onoho se súčastnil, bylo nutno věc tu
vrátiti a přikázati první instanci k novému řízení a rozsouzení.
(Rozhodnutí cís. král. kassačního dvora ze dne 27.října 1893.
č. 10740.)

Vácslav Kocián.

Učastenství spolků při službách Božích.
Podává VOJTĚCH KAMEŠ, farář.

Za našich dnů velmi se rozmnožil počet spolků, kteří užíva
jice stejnokroje, dle řádu vojenského si vedou. Máme spolky ostro
střelců, vysloužilců vojenských a zvláště množství značné sborů
hasičských. Mnohé ze spolků těchto mají i ve svých stanovách
vytčený jako vedlejší účel: přispívatí ku zvýšení slavnostního rázu
služeb Božích. Bývá to zvláště sbor hasičský, jenž rád účastní se
slavného průvodu o Vzkříšení, o Božím Těle, koná čestnou stráž
u Božího I—lrobuatd. Zdá se mnohým, že se tu jedná některým,
zvláště hodnostářům sborovým 0 vnější okázalost a o tak zvanou
»paráduc. Snad mají často pravdu. Přes to však domníváme se,
že může nám býti toto účastenství vítaným a milým. jest zajisté
toto třebas i okázalé účastenství při církevních úkonech & slavno
stech přece lepší nežli rovněž okázalé stranění se těchto bohoslu
žebných úkonů.
Zajisté, že nebude nikdy žádný spolek, chtějící účastnit se
bohoslužeb, odmítnut. O tom není pochybnosti; spíše jednati se
bude o to, aby účastenství toto stalo se způsobem důstojným,
s církevními předpisy se srovnávajícím.
Spolky tyto však obyčejně osobí si právo účastniti se boho
služeb po způsobu vojenském s hlavou pokrytou. Právo toto však
příslušíjediné skutečnému vojsku, jak opětně příslušnými instancemi
prohlášeno bylo. Zádný spolek, ani spolek vojenských vysloužilců,
nemá práva míti ve chrámu Páně hlavu pokrytou. Má tedy du
chovní správce nepopiratelně právo mužům, kteří při službách
Božích ve chrámu Páně chtějí proti předpisům církevním s hlavou
pokrytou přítomni býti, vstup do chrámu odepříti itenkráte, když
sborově jako spolek přicházejí.
Jest ale“otázkou, zdaž k tomu radí pastorální opatrnost? Zde
potřebí uvážiti, že spolky tyto takto jednajíce, jednají tak v dobré
víře. Nemají v úmyslu úkonů bohoslužebných zneuctít, nýbrž na
opak chtějí při nich úctu svou aspoň vojenským způsobem pro
jevovati. A poněvadž jest mezi nimi mnoho skutečných neb býva
lých vojínů, neberou ztoho ostatní věřící pohoršení. ') Nebude
. tedy vždycky radno, aby duchovní správce přísně na splnění tohoto
předpisu církevního naléhal. Dříve hled smýšlení členů a zvláště
spolkových velitelů vyzkoumati opatrně vybízeje ku splnění před
') Někde však ano!. Red.
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pisů církevních. Rozhodným, neústupným rozkazem spíše bychom
si celé spolky i také jednotlivé jejich členy znepřátelili a nejen od
sborového účastenství, ale mnohých i od chrámu Páně vůbec c,dpudili.
Velmi se nám zamlouvají pravidla, která starostou Ustřední
jednoty hasičské pro Moravu a Slezsko navržena byla. Pojata jsou
do knihy Rudolfa Gudricha: Rádce pro české hasičské sbory.
V Opavě 1894. Na str. 203. čteme tam pravidla tato:
1. Vyjde-li sbor hasičský ku službám Božím v plné zbroji,
to jest ve stejnokrojí, s poboční zbrojí & přilbou na hlavě, sluší
hasiči, aby při vstoupení do chrámu Páně hlavu obnažil a takto
po celou mši svatou, drže přilbu hřebenem vzhůru v levé ruce,
pod levou paží o levý bok opřenou v pozoru setrval a přilbu při
pokleku na ohnuté levé koleno nasadil.
2. Učastní-lí se sbor slavnostních obřadů církevních k ozdobě
a oslavě této slavnosti ——rozumí se opět v plném zbroji — a
tvoří-li špalír, čestnou stráž u Božího hrobu neb o Božím Těle,
neb jiném průvodu církevním, sluší hasiči, aby měl přilbu na hlavě,
poněvadž v těchto případech má hasič svým vzezřenim slavnost
zdobíti a jen při jistých oddílech slavnosti požehnání sluší poklek
noutí a hlavu obnažiti.
3. Setká-lí se sbor v pochodu bez neb i ve zbroji s knězem,
který jde s Nejsv. Svátosti k umírajícímu, má velitel dáti povel:
»Zastavit stát! Všik v levo (v pravo) čelem! Poklekl< (ovšem se
při pokleku spolu ihned hlava obnaží). Taktéž poctu sluší proká
zati, když ve strojích koně jsou zapřaženy; sedí-li hasiči na strojích,
musí scskákati a pokleknouti. Kněz udělí klečícím požehnání. Sta
ne-lí se takové setkání na veřejném místě, když sbor jest rozložen
při cvičení, má se dáti znamení »Pozorlc a možno-li od práce
ustatí. Každý hasič zůstaň na svém místě v »Pozorua stát, až kněz
přejde. jsou-li hasiči na stráži v místnosti a jde-li při tomto výkonu
kněz s Nejsv. Svátosti okolo, mají hasiči do řady předstoupiti, po
kleknouti a hlavu obnažiti.:
'
S těmito pravidly možno nám úplně souhlasiti a lze jen do
poručiti, by sbor každý jimi se řídil. U sborů nově se zřizujícich
půjde to s poukázáním na tuto knížku asi snadno. U sborů již stá
vajících vlídné upozornění a opatrně jednání setká se snad též
s dobrou vůlí. Když sbory hasičské budou se těmito pravidly říditi,
dají si snad také i ostatní spolky říci.

Romanarum Congregationum decreta.
DOVISSlma.
S. Congreg. lndícis

Decretum.

Feria IV. die 19. Septembris 1894.
Sacra Congregatio liminentissímorum ad Reverendissimorum
Sanctae Romanae I:,cclcsiae Cardinalium a Sanctissimo Domino
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Nostro Leone Papa XIII. Sanctaque Sede Apostolica Indici libro—
rum pravae doctrinac, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac
permissioni in universa christiana Republica praepositorum et de
legatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 19. Sep

tembris1894,damnavit et damnat, proscripsit

proscri

bitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem libro

-rum prohibitorum referri mandavit et mandat, quae
sequuntur Opera:

Mirzan Abbé Octave

— Prčtre de la Basiliquede Saint

Jean lEvangelistedeSmyrne.— Vie de Saint Polycarpc. —

L'Ange de l'Eglise de Smyrne, et l'Apótre des Gau

les. — Poitiers, Imprimerie Blais, Roy et C., 7., Rue Victor

Ugo 7,1893.

Zola Bibliothěque
Émile. — Les
trois Villes—
Lourdes—
Huitičme
— Paris;
Charpentier
— G.
Charpentie
et E. milale.
quelle, éditcurs, 11, Rue de Grenelle, 11, 1894.

Frigeri Antonio. — Il Progetto del Ministro Bo
nacci. Lettera aperta agli onorevoli Signori Sena
tori e Deputati.

— Palermo, GiovanniVilla, Editore, 1894,—

Tamquam praedamnatum.
gusti 1894

——Decr.

S. Off. Fer. IV,

16. Au—

Auctor operis, cui titulus — Au dela de la vie, Frag

ments philosophico-théologiques sur les mystčres

d'outre-tombe

— par l'Abbé L. Ant. Pieraccini.

dioecčse d'Ajaccio ——Prohib.

Decr.diei 8. Junii

dabilitcr se subiecit, et opus reprobavit.

curé au

1894 — lau

Auctoropcris, cui titulus — Résumé du systéme de la
Rénovation
— par M. le Chanoine E. A. Chabauty á Mira
beau du-Poitou(Vienne) —-Prohib. Decr. (liei 8. junii 1894

——
laudabiliter se subiccit, et opus reprobavit.
Itaquenemo cuiuscumque gradus et conditionis
praedicta Opera damnata atque proscripta, quocum—
que loco et quocumque idiomate,autinposterum ederc,

aut edita lcgere vel retinere audeat, sed locorum Ordina—
riis, aut haereticaepravitatisInquisitoribus ea tradere te
neatur, sub poenis in lndice librorum vetitorum indictis.
Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII. per
me infrascriptum S. ]. C. a Secretis relatis, Sanctitas
sua
Decretum probavit, et promulgari praccepit. In quorum ňdcm etc.
Datum Romae die 19. Septembris 1894.
J,-Seraphinus Episc. Tusculanus
Card. Vannutelli, Praefectus.
Fr. Marcolinus Cicognani,
Proc. Gen. O. P. a Secretis.

Loco + Sigilli.
Die 21. Septembris

1894. ego infrascriptus Mag. Ctn

sorum testor supradictum Decretum affixum ct pu
blicatum fuisse in Urbe.
Vincentius Benaglia, Mag. Curs.

—151—
S. Poenitentiaria.

Dc rcconciliatione catholicorum, qui coram mi

nistro acatholico matrimonium contraxerunt.

Beatissime Pater!
Ex decreto S. Ofňcii d. 29. Augusti 1888 compertum fuit
catholicos, qui coram ministro acatholico matrimonium contrahunt,
in cxcommunicationem S. Sedi rcscrvatam incidere. Quorum ab
solutio non leves confessariis afferre solet difňcultates et animi
angustias. Nimirum agitur de poenitentibus in fide admodum in
firmis, qui plerumque per plures annos poenitentiam et confessio
nem intermiserunt, quique nisi leniter tractentur, vel ob defectum
iurisdictionis in aliud tempus differantur, redire ad confessionem
non solent. Quo fit, ut non solum ipsi ab Ecclesia alienentur,
nonnunquam etiam fide dcňciant ct pereant, sed etiam eorum
prolcs in haercsi educetur. Quam plurimarum animarum ruinam
considerantes et dolentes Episcopi Bavariae nuper Frisingae con
ventum agentes, me infrascriptum cpiscopum Eystettensem Romam
ad. 3. limina proficiscentem rogarunt, ut omnium nomine apud
Sanctitatcm Tuam pro opportuno rcmcdio supplex assisterem.
Cum ex folio triennalium faculta'tum Iípiscopis a S. Poenitentiaria
potestas fiat absolvendi (servatis scrvandis) quoscumque poenitcntes
(exceptis publicis sive publice dogmatizantibus) & quibusve cen
suris . . . ob haerescs tam nemine audiente quam coram aliis exter
natas, hanc tamen facultatcm solis vicariis foraneis et praeterea
aliquibus confessariis spccialiter subdclegandis communicaie pos
>unt. Rogant igitur iidem Episcopi, ut bSanctitas Tua, ob giavis
simas causas supin expositas, sibi concedcre dignctur, ut facul—
tatem ab haeresi seu a favore haeresis absolvendi omnibus con
fessarii> habitualiter subdelegare possint, cum de ii> poenitentibus
agitur, qui ob matiimonium conam ministro haeretico celebratum
in ccn>uram inciderunt, nisi ICS iam ad contensiosum iudicium
Ordinarii sit deducta. Quam facultatem huiusmodi poenitentes ab
>olvendi non in destructionem, sed in aediňcationem futuram eSse,
Episcopis oratoribus plane persuasum est.
Sanctitatis Tuae
Humillimus et obedientissimus ňlius et servus.

Franciscus Leopoldus, Ep. Eyst.
Romae, die 29. April. 1893.
Sacra Poenitentiaria Vcnerabili in Christo Patri Episcopo
F y>tetten>1benigne indulget iuxta preces, durantibus facultatibus
pro foro interno Episcopis conce>>i>
Datum Romae in 5. Poenitentiaria die 27. ]unii 1893.

N. Avcrardius, S. R. Reg.
A. C. Martini, 5. P. Sccretarius.
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KAREL KONRÁD,
professor náboženství při c. k. českém gymnasiu
v Truhlářské ulici v Praze.

Nelítostná smrt vyrvala ze středu našeho v mladém poměrně ještě věku
pracovníka neunavného, učence, jakých český národ má málo. Ano neostý
cháme se tvrditi, že aspoň pro tu dobu v oboru, v němž pracoval, icst ne
nahraditelný. Z té příčinyžclíme také velice tak nenadálé smrti prof. Karla

K 0 n r á d a.

V neděli po sv. Václavě, dne 30. září učinil si odpoledne procházku
na Vyšehrad a prodlel u redaktora tohoto časopisu v upřímném, bratrském
rozhovoru téměř až do večera. Z Vyšehradu zašel do Měšťanské besedy, kde
pobyv chvíli v čítárně, povečeřel v přátelském kroužku. Po nějaké chvili zpo
zorovali soudruhové, že milý společník jejich zachvácen jest náhlou cho
robou. Pocítil křeče v hrdle i v slabin'ách, dostal zimnici a nemohl povstati.
Přítomný prof. Dr. Bělohradský konstatoval ochrnutí doleních končetin a
vyslovil domnění, že záchvat ten pochází z míchy. Těžce nemocný byl vozem
ochranné stanice dopraven do svého bytu v Truhlářské ulici. Na radu prof.
dra. Thomayera, jenž jej druhého dne navštívil a řídký případ vylití krve do
dolení části míchy konstatoval, byl převezen do kláštera Milosrdných bratří,
kde se mu dostalo pečlivého a laskavého ošetřování. Nemocný snášel cho
robu svou klidně, oddávaje se naději, že v brzku povstane a zase pracovati
bude. Zatím ale Bůh usoudil jinak. V sobotu dne 3. listopadu povolal k sobě
věrného sluhu svého, aby odplatu vzal za vše, co podnikal z lásky k Bohu,
k Církvi a vlasti.

__

Karel Konrád narodil se dne 25. listopadu 1842 v (.eských Budějo
vicích, studoval ve svém rodišti a byl tam také dne 23. července 1865
vysvěcen na kněžství. V duchovní správě pobyl jen kratinký čas, načež se
stal katechetou na gymnasii v Táboře, kde setrval až do r. 1893. Velice
toužil, aby mohl se dostati do Prahy, kde by mohl ke studiím vědeckým
užíti hojných pramenů. Konečně se touha jeho splnila, ale bohužel na krátko!
Hlavním jeho literárním dílem jsou :D ěj i n y p os v á t n 6 h o z p č v u
sta r o č es k 6 h o: ve dvou svazcích, z nichž první vyšel již před více roky
nákladem knihtiskárny Cyrillo-Methodějské, druhý pak vloni nákladem »Dě

dictví sv. Prokopac. V oboru tomto byl zesnulýučenecautoritou
a neměl u nás soupeře.

Mimoto psávaldo publikací krvál. české společnosti
náuk, do »Rádce duchovníhoc, do »Casopisu atol. ducho
venstvac, do »Sborníku historického kroužkuc, do »Cy
rillac a >Vlastic.
Shledávaje látku ku hlavnímu dilu svému pátral s pilností mravenčí
v různých knihovnách v “echách, na Moravě, ve Slezsku, v Krakově, v U r ch,
v Italii, v Chorvátsku, v Lužici, tak že nasbíral látky veliké množství, již ale
už nemohl úplně zpracovat a tak zůstalo dílo jeho hlavní neukončené.
Po svém přání pochován jest na posvátném Vyšehradě. O šlechetné
duši jeho svědčí také jeho závěť; nebo jak se dozvídáme, učinil zvěčněl"

mnohé odkazy, v nichž pamatoval na :] e d n ot u k atol.

to v a ry š

v Praze:, na »Fond pro katolické spisovatelec, na :Histo
rický kroužek: a jiné.
Reqnz'escat in pace !
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„KI'IZ &„Maria.

“

Oba čtrnáctidenníky.

=

Nákladkaždého100.000. =

W_ .

Číslo jen za jeden krejcar.

Úspěch to v liteiatuře české dosud ojedinělý a to úspěch
listů přesně katolických. Oba vycházejí střídavě vždy ve čtvrtek
každého týdne se vkusným titulním obrazem: Kvížc (: Marie.
V čele listu je vždy kratka básnička, obsahu náboženského. Pak
následuje nedělní, případně též sváteční evangelium s krátkým
výkladem. Na to přináší illustrovanou povídku ze života. již se
znázu'ňují pravdy a při/cdání katechismu. Konečně klátké životy
svatý h, příklady ze života nábožných mužů atd. Konečně ve
„Svatém poli“ uveřejňují se jména všech zemřelých odběratelů
„Křiže“ a „Marie", a doporučují zároveň modlitbě 100.000 odbě
ratelů. „Kříž' & „Mar-ie“ jsou zároveň nejlacinějšími listy v českém
časopisectvu. Prodávají se po jednom krejcaru. Při objednávce
poštou nejméně 15 výtisků zasílají se franco, tak že 1 do nejvzoa
lenějšího místa naší říše přijdou po jednom krejcaru. Pochvalných
uznaní od p. t. duchovenstva jakož i čtenářů jiných máme na ata
Nejen bezpříkladné laci, ale i obsahu naprosto lidovému je
co děkovati rozšířeni nesmírné Kříže a Marie již v prvním roce
svého vycházení. Duchovní pastýři velice zavděěí se svým osad
níkům doporučením Kříže a ]VIarz'e. Ten souhlas panuje vesměs
o Kříži a Marii, že nemálo napomáhají vd. duchovenstva v pa
stýřských pracích.
Předplatné na Kříž a Marii obnáší celoročně i se zasylkou
při objednávce nejméně 15 výtisků za jedno číslo 52 krejcarů.
Spolehlivým rozprodavatelům vymohou se licencel!
Administrace jest \'Cyrillo- Methodějské knihtiskárně (V. Kotrba)
v Praze 1508—11.
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Co nám přinese nový rok?
Ukázala se milost Boha, vyučující nás,
abychom střízlivě, a spravedlivě, a po
božnč živi byli na tomto světě.
Tit. 2, 11. 12.

Máme zase nový občanský rok. již jsme z r. 1895 několik
hodin prožili. jest to jistě vždy pro nás vážný okamžik, kdykoliv
na konci starého a na počátku nového roku se octneme. V takové
době je člověk pro věčné pravdy duše jeho sc týkající mnohem
přístupnější; vidímct' jasně, jak netoliko hodiny, dny, měsíce, nýbrž
i leta rychle ubíhají, a tu musíme též všichni doznati, že by
chom i vysokého stáří dosáhli, že jsme zase všichni veliký krok
učinili ku onomu rozhodnému okamžiku, kdy naše pozemské pu
tování přestane, a kdy pro nás život věčný, buď na nejvýš šťastný
nel) na nejvýš nešťastný nastane. ——Bůh, Pa'n náš, jemuž celí
s tělem i s duší patříme, zůstane i v novém roce tentýž mocný a
věčný Pán. Neboť tisíc roků je před Pánem »jako den včerejší,
jenž pominula. Žalm 89, 4. — Leta jeho nikdy nepřestanou. Žalm
101, 28. — Bůh zůstane i v novém roce tentýž Spravedlivý Pán,
jenž dobré odměňuje a zlé tresce. — Amy? Co se s námi stane
v tomto novém roce? jaký to bude pro mne rok;> Tak a podobně
se asi mnohý sám sebe táže. Budoucnost je však pro nás nejistá.
Než některé otázky můžeme přece zodpověděti a z toho poučení
pro sebe čcrpati.

Pojednání.
'Přežijeme všichni tento nový rok.> Odpověď na tuto otázku
je brzy dána, byť ne s úplnou jistotou, tedy přece s velikou
pravděpodobností mohu říci, že všichni tento nový rok nepřeži
jeme, nýbrž že pro mnohého z vás a snad i pro mne tento na
stávající rok bude posledním. jest jich několik, kteří před rokem
llfhlce duchovní.

11
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poslouchali zde ještě slovo Boží, těšili se snad ještě dobrému zdraví,
a dnes jich tu není více -— odebrali se na věčnost. A byli mezi
nimi též někteří, u kterých by nikdo blízké smrti byl neočekával.
-— A jak to bylo roku uplynulého, tak to bude bez pochyby
i roku tohoto a proto můžeme s velikou pravděpodobností říci,
že všichni tohoto roku nepřežijeme.
Než, kdo z nás roku tohoto nepřežije.> Nevíme — Bůh ví.
Na tuto otázku nemůžeme nic určitého odpověděti. Snad ty, starče
a stařeno, kteří již smrt jakožto vysvobození z tohoto slzavého
údolí očekáváte — snad ty, muži a ženo, kteří při vezdejších sta—
rostech na poslední věci málo pamatujete. — Snad ty, mladíku
a panno, kteří myslíte, že na pokání ještě dosti času jest — ne—
můžeme nic určitého říci. Kdo z nás tohoto roku nepřežije? Na
otázku tuto můžeme odpovědčti jen slovy Spasitele našeho: »Ne
víte ani dne, ani hodiny.<< Kdosi přirovnal živobytí lidí na zemi
se železničním vlakem. Jako při železničním vlaku tak i mezi lidmi
na světě jsou rozličné třídy — rozličné stavy. Jeden je bohatý,
druhý chudý, jeden je vážen u lidí — druhý zapomenut, jeden je
zdráv, druhý nemocen. — Rozdíl tento při železničním vlaku trvá
však jen po čas jizdy __ při vystoupení z vlaku nemožno již tak
snadno poznatí rozdílu mezi cestujícími -— a tak i při vystoupení
z tohoto života přestává rozdil stavu. ——Při železničním vlaku vy

stoupi jeden dříve, druhý později, ten na té, onen na druhé stanici
avšak všichni vystoupí ——tak i z tohoto

života jeden

dříve se

odebéře, druhý později ——každý však musí vystoupiti. — Když
tedy, drazí v Kristu, čas našeho života vezdejšiho tak nejistý jest,
nezbývá nám nic jiného, než abychom dbali slov Spasitelových:
»Bděte, neb nevite, kterou hodinu přijde Pán.<< Buďte připraveni,
hleďte, byste s milostí Boží aspoň bez těžkého hříchu byli.

Na nový rok bývají též přání přednášena — jeden přeje
druhému šťastný nový rok. A kdo by vypočítal ta přání, kterými
srdce lidská obzvláště dnešního dne naplněna jsou.> jeden si přeje
dlouhý život, druhý zdraví, třetí mnoho peněz, jiný nějaký úřad
neb vyznamenání atd. ——Avšak co prospěje dlouhý život tomu,
kdo ho dobře neužívá dle vůle Boží? Takovému je dlouhý život
jen ku většímu trestu na věčnosti. Ne, ne dlouhý život, nýbrž
dobrý křesťanský život zjednává nám nebe. —< Druhý si přeje
zdraví. Zdraví je dar Boží, avšak neužívají tak mnozí nabytého
zdraví ke hříchům, ve kterých pak třebas i zemrou. — jiní si
přejí mnoho peněz. _., Avšak nejsou zase peníze tak mnohému
ku záhubě jeho duše? Či nevidíte sami, jak mnozí nestřídmosti a
jiným hříchům se oddávají právě tehdy, když dostatek peněz mají?
Nemusíte to viděti a slyšeti, jak právě tehdy dny sváteční bývají
zneuctívány.> Bohužel takovým způsobem si působí mnozí jak bídu
tělesnou tak duševní. — ]iný si přeje úřad nějaký neb vyzname
nání. Než, bude se kdysi náš Spasitel, jenž, jak nyní o vánocích
vidíme, chudobu a poníženost miloval _ tázati, jak čestné úřady
kdo zastával, jak byl u lidí vážen;>
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Zkrátka na všechna tato přání můžeme odpověděti slovy
Písma sv.: »Co prospěje člověku, byt' celý svět získal, na své duši
však škodu utrpěl.—< A v Následováni Krista Pána čteme hned
v první kapitole: »Marnost je bohatství pomíjitelné vyhledávati ::
v ně doufati. i\larnost též je po hodnostech bažiti a k vysokému
stavu se \'znášeti. »——Marnost je za tělesnými rozkošemi se hnáti
a toho si žádati, zač později těžce máme trestáni býti. — Marnost
jest dlouhého života si žádati a dobrého života málo dbáti. ——
Marnost je milovati to, co s největší rychlostí mine, a nic nepí—
liti tam, kde věčná radost potr\'á.<< —- :>jcdnoho je potřeba,<< praví
se v Písmě sv. jednoho je potřeba, abychom tento nastávající rok
v milosti a pod ochranou Boží strávili. -—A toje též mé novoroční
přání. __ Kéž všichni, kteří až posud byli dobré vůle, kteří vedli
zbožný, křesťanský život, kéž Bůh je sílí v roce novém, by nejen
stálí zůstali, nýbrž ve svatosti a dokonalosti pokračovali. Bude
třeba i v novém lOCCbojovati, než nebude scházeti potřebné mi
losti, Pán Ježíš je s námi, dokud my Ho neopustíme. — Kdo vsak
ve starém roku ncpořádně, nekřesťansky živ byl, jsa oddán ne
střídmosti, hříchům tělesným, tcn počniž v novém roce život nový.
-— Krátká je rozkoš, ale dlouhá věčnost. Kéž Bůh všemohoucí
opatruje i v roce novém farnost naši před takovými, kteří by chtěli
ve vás nejmilejší sv. víru zviklati at"slovem, at" příkladem,

at" špat—

nými nminami neb knihami. ——Kéž naopak vždy \íc a více
u nás se vzmáhá živá víla, která se ukazuje skutky v celém životě
a jednání.

——

Pak nás neopustí i v novém roce Otec náš nebeský jakožto
hodné a věrně dítky své a když setrváme až do konce, přijme nás
kdys do své radosti nebeské. Amen.
Frant. Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Slavnost Zjevení Páně.
() významu několika hvězd.
»Viděli jsme hvězdu jeho na nebi.:
Mat. 2 2.

Podivuhodná hvězda objevila se na nebi. Tři mágové, mudrci,
jimž lid později titul královský přiřknul, pohřížili se do knih, zdali
by o tomto podivném zjevu nebylo v nich zmínky. A hle, staro
dávné proroctví hlásalo: jak se divná hvězda na nebi objeví, na
západě narodí se veliký král. Blahým tušením jati dali se tito tři
mudrci na cestu. Sešli se, putovali společně do Jerusaléma a odtud
do Betléma, kde ]ežíši, králi nejmocnějšímu božskou poctu vzdali.
Hvězda tedy třem pohanským mudrcům, kteří potom, jak
\podání dí, od sv. Tomáše byli pokřtěni & pro Krista později
umučení, zvěstovala spásu.
11*
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Tělesa nebeská vzbuzovala vždy pozornost lidí. Pohané po—
zbyvše světla zjevení Božího, položili do nich sídlo bohů, konečně
je i za bytosti božské považovali. llvězdám přiřknuli docela divo
t\ornou moc. Soudili, že běh jejich, S\ětlo jejich má na osud člo
věka veliký vliv, že každý člověk má svou hvězdu, která mu
štěstí, nebo neštěstí nese. Mužové, kteří se hádáním 2 hvězd za
bývali, sluli hvězdopravci. Ano i v dobách křesťanských astrologové
——hvězdopravci — ze sestrojení hvězd hádali a tím duchy, jinak
mohutné ku př. Rudolfa ll. císaře, nebo Valdštýna mámíli. Nic
jiného to není, než pověra, která v mnohých hlavách lidí až
dosud straší.
Avšak, nejmilejší, “já se vám pokusím vyložitit také něco
zhvězd, což není povčrou, naopak učením dobrým a spasitelným.
Já vám význam několika hvězd povím, které na osud váš mají
rozhodný vliv. Slyšte mne o tom pozorně, když budu dále mlu
viti ve jménu Páně.

Pojednání.
Tři hvězdy mám při tom na paměti. Dennici, dru
žici a večernici.
Dennice jest hvězda,která je blízko
slunce a před sluncem vychází a tím den zvěstuje.
jaký má význam hvězda tato na nebi lidského života?
Dennice upomíná na počátek dne, počátek života. Budí
v srdci vznešenou myšlenku, že ten, jenž ji tam rozsvítil, život
všemu dal směřující k určitému cíli. Ičlovčk ho dostal od Tvůrce
a cíl jeho života jest mnohem jasnější světlo, než to na nebi:
opět Tvůrce jeho. Dennice nutí člověka pokořiti sc, pomodliti se
Bohu Stvořiteli, zasvětiti mu nastávající den.
Dennice jest poslem rána, doby denní tak často básníky
opčvanó, doby slibné, v níž se purpur slunce rozlé\á. Upomíná
nás, že i \ našem životě je ráno mládí, jaro ži\ota. A toto nemá
člověk si zohyzditi. V něm má se purpur nevinnosti, čistoty,
purpur lásky k Bohu, rodičům a vůdcům rozlévati. A toto ráno
života, jako ráno krásného dne, má býti mnohoslibné pro květy
a plody ctností křesťanských. Pak je mu dcnnice poslem štěstí
a požehnání.
A ještě jeden krásný význam pro nás má dennice, čili hvězda
jitřní. V litanii lauretanské sluje Panna Maria hvězdou jitřní,
protože byla poselkyní naší spásy, slunce života našeho, ježíše
Krista. Nutí nás tedy dennice, abychom na Pannu Marii nezapo
mínali, ji ctili, prosili, aby spůsobila, by božský Syn její byl nám
Spasitelem.
Na obloze nebeské jsou mnohá tělesa, která větší planety

neustále provázejí po jich dráze a slují proto družice.

1 nebe

života našeho není jich prosto. jsou to světla, která nám ku věčné
spáse svítí; jsou to družice, bez jichžto průvodu bychom se sřitili
do záhuby. Křesťane, musíš je dobře znáti. je to světlo víry—Kri
stovy, jež tmu bludu a pochyby plaší a nám věčný cil před oči
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staví. Nedej se bludičkami pověry a falešného učení splésti: drž
se této družice pevně, s ni dojdeš jenom spásy.
e to světlo Boží milosti. Bez této nadpřirozené síly nclze
člověku dobrým býti. To je pomoc Boží, která srdce osvěcujc,
že dobru rozumí a po něm prahne. Křestane, pilně ji hledej a věrně
jí používej! je to hvězda naděje, křesťanské naděje, která duši
v útrapách povznáší, důvěrou vc Stvořitele a Odměnitcle naplňuje,
která ji vůní věčného zaslíbení posiluje. Křesťane, té se drž, jako
kotvice na nejisté pouti svého života. je to hvězda dobrých pří
kladů svatých a svčtic, lidí spravedlivých a bohabojných. Světlo
této hvězdy je čarovné, složené z čarokrásných barev ctnosti, jimiž
se lcsknuli. Křcst'ane, světlem světa, které bohatstvím a slávou
plane, nedej sc svésti, to zavádí, ale světlo ctností svatých svítí
do nebe. je to konečně hvězda štěstí a hvězda neštěstí. l tyto
nás provázejí. První učí vděčnosti k Bohu, jenž ji nám daroval
a k pokoře, že vše od Otce shůry pochází; druhá učí nás znáti
božskou moc a Boží hněv a nutí nás v pokání, v trpělivosti ztra
cenou ccstu spásy hlcdati.
Když den se ku konci chýlí a stíny země se dlouží, na zá
padním nebi skvějc se neobyčejným leskem hvězda. Ta sluje:

ve černicc,

posel noci, posel klidu. A tato večcrnice učí nás,

že po ránu, po dni přijde noc, že vše svůj počátek a konec má.
Učí nás uvažovati o pomíjejicnosti věcí pozemských.
Večernice na nebi povznáší duši naši opět nad hvězdy k Tvůrci
\ všehomíra, díky vzdáti za šťastně skončený den a prositi za
šťastnou noc.
A jako dennice počátek zivota, tak vcčernice konec života
našeho zvěstuje. Jaké to povzbuzení pro křesťana! Ona volá dolů
k nám: Křesťane, pamatuj na, večer svého života. Žij tak, abys
spokojeně, beze strachu naposled oči zamknoutí mohl. Vystříhej
se všeho, co by ti večer života mohlo ztrpčiti. Ncodkládej 5 po
lepšením, s pokáním; nevíš, kdy tvá noc je poslední.
*'

*

*

Takový je tedy v krátkosti význam tří hvězd:
dr užicc
a vcčcrnicc.

dennice,

Hvězda jitřní pobádá nás k spasitelnému životu, poučuje
nás o Bohu a o Spasiteli našem. Družice poučuje, že jenom
s vírou, nadějí, milostí Boží, dobrými příklady, dobrým uvažo
váním o štěstí a neštěstí: družicemi života našeho: docházíme
spásy. Konečně večernice poukazuje na konec všeho — i žití
našeho, varuje nás přede vším, co by nám večer života znepo—
kojovalo.
Bedlivě toho buďme pamětlivi a jedncjme tak, čemu nás
učí, abychom jako sv. tři králové i my došli cíle. Amen.
.
Vinc. Drbohlav, kooperator ve Světlé.
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Neděle ]. po Zjevení.
Jak máme ztraceného Ježíše hledati.
>A nenalezše. navrátili se do Jerusa
léma, hledajíce ho.:
Luk. 2, 45.

Podle zákona židovského musel nejméně jednou za rok každý
žid jíti na slavnost do chrámu jerusalémského.
eny a děti byly
z povinnosti této vyjmuty. A jestli šly, podávaly důkaz, že si
chrámu Páně vážily. A jak by Panna Maria nebyla šla? Vždyť
byla vzorem nábožné ženy. A jak by dvanáctiletý ježíš rád tam
nechvátal, když to byl dům, Otci jeho posvěcený?
V tom hluku a Šumu velkoměsta ztratil se ježíš. Nazaretské
processí bylo rozděleno dle pohlaví. Když se josef a Maria octli
na noclehu, poznali, že není ježíš s nimi. A nebyl ani u přátel—
jcžíš nebyl k nalezení!
Co se dálo v srdcích jejich.> Nevstoupila tam bolest v celé
ukrutností.> Koho to ztratili? Ztratili dítě, které jim bylo útěchou;
dítě, které jim bylo radostí; ne neztratili to pouze dítě, ztratili
více, Boha -— Pána a velitele svého. jsme s to, představiti si jejich
zármutek?
jedna myšlenka je opanovala: hledati a nalézti.
A tu vidíme je opět v jerusalémč blouditi po ulici, vyptávati
se. Každým krokem úzkost jejich roste. Najednou zaměřili do
chrámu — tam ho nalezli.
Vizte, nejmilejší, utrápení rodiče nalezli dítě své — Boha
— v chrámě
Událost tato sběhla se před mnoha sty lety. Církev svatá
dává nám to čísti proto, abychom z těch svatých rodičů si vzali
příklad, jak máme i my Boha, jejž jsme byli ztratili, hledati.
A proto budeme dnes o tom rozjímati. Budeme uvažovati,

co to znamená Boha ztratiti, a jak ho máme nalézti.
Slyšte mne o tom pozorně, ve jménu nalezeného ježíše.

Pojednání.
Když něco člověk ztratí, bývá zarmoucen. A smutek jeho
tím je větší, čím ztracená věc je drahocennější. Když ztratí rodiče
s ého jedináčka, tu nejsou často ani k upokojeni. Cítí se nešťast—
nými po celý svůj věk.
Ale veškeré tyto ztráty mohou býti nahrazeny. Ztracená věc
může se opět koupiti; dítko zemřelé může Bůh jiným nahraditi.
A kdyby i toho nebylo, víra nás učí, že po smrti nastane shle
dání. —
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Ale hůře tomu, kdo ztratí ]ežíšc. Mnohý si naříká, že je
ncšfasten, že se mu nic nedaří, že ho celý svět mrzí. Odkud to.>

Ach, ztratil ježíše!
Mnohý běduje, že není doma klidu a pokoje, ale jenom
sváry, hádky; že jsou děti nezdárné, necitelné, zlé. Ach ovšem,
nemůže jinak býti, nebot" ztratili tam všickni ježíše!
Mnohý si stěžuje, jak je ten lid zlý, nevděčný, neuznalý,
podvodný, že nelze více důvěřovati, ani se svěřiti. Pravda, pravda,
vždyť ztratili ]ežíše !
Mnohý jinoch, nebo mnohá dívka bědují, jak se sklamali ve
své důvěře, ve své lásce. l tu to není divu, když ztratili ježíše!
A mohl bych projíti všecky poměry lidského života a musel
bych na mnohých místech zvolati: ztratili Ježíše!
Když někdo ztratí věc, hledá ji; když někdo zdraví ztratí,
hledá ho a nemůže-li ho nalézti, volá si na pomoc lékaře a lé

kárníka.
je to velmi chvalitebné, _stará-li se chorý o své zdraví. A
v tom ohledu ukazují lidé horečnou pečlivost. Podstupuji daleké
cesty, zajíždějí do teplých krajin, do lázní; nebo dovolují tělo své
řezati, páliti — operovati.

_
Nepochopitelno však je, když někdo, ztratí-li Ježíše, pláče a
naříká, ale hledati Ho, na to si věru nevzpomene. A přece Ježíš,
je náš počátek a konec, naše všechno.
"
A čím ztrácí člověk _ležíše.> Svým nekřesťanským životem.
Ztrácí Ho, přestane-li na Něho mysleti.
Ten, kdo si nařiká, že je nešťasten, že se mu nic nevede,
kdyby měl v srdci ježíše, kdyby na Něho myslel, ani stesku by
mu z úst nevyšlo, věda: koho Bůh miluje, toho křížkem navště
vuje. Věděl by, že do nebe vede jen cesta křížová. Ani ten by
na sváry v domě nehorlil, kdyby byl ježíše ze stavení ncvyhnal.
On se k Nčmu nemodlil a jiné nenabádal. A kde kníže pokoje
a míru se zneuznává, tam pokoje není a nebude. A konečně
i hádky by mezi lidem přestaly, a nebylo by ani sklamání, ani
hoře, kdyby každý tu oběť lásky Kristovy k pokolení lidskému
si představil a pochopil.
Ano, ten Kristus nazarctský, naš Pán, náš Bůh, tcn zmizel
z rodin, ze života. A když se ztratil, pak nemůže býti štěstí, to
jest onoho pokoje srdce, který pozemskými věcmi se nekupuje.
A nepochopitelné je to, že se to ví a cítí, a přece Kristus
se nehledá!
Ježíš Kristus je naše spása, naše všecko. A kde mám Krista
hledati, já chci míti srdce klidné a pokojné;> jak ho naleznu?
Kdyby Kristus byl na zemi na jednom místě, kamž by se, od
lidí vypuzen, uchýlil, tu by bez odporu mnohý daleké cesty k Němu
si vážil, a prosil by Ho, aby pod jeho střechu opět zavítal. Ale
tomu tak není. Kristus z veliké lásky k člověku daleko nezašel,
on si zvolil příbytek uprostřed lidí; on bydli na tisících místech
——v křesťanských

chrámech.
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Tam na oltáři má svůj svatostan; tam je dnem i nocí ve
svátostné chleba spůsobě. je to tentýž božský učitel, rádce a do
brodinec, kníže míru a pokoje, jakým byl před 18 sty lety. A
lidé sem do toho jeho příbytku chodí skoro každý den, každou
neděli, každý svátek, ale který pak z nich řekne: Č), ztracený ze
srdce mého ]ežíši, vrať se ke mně! On může a chce ke každému
přijíti, protože je to Bůh. Ci nešel by? Marná obava. Kristus Pán
by žádnému nic nevyčítal, protože na každého čeká. On nechce
smrti hříšníka, ale aby se obrátil

a živ byl.

Ejhlc ——to je to

nejhlavnější: aby se obrátil k Nčmu ten, kdo se od Něho od
vrátil. To se stane tehdy, když obnovíme a upevnímc víru svou
k Němu. Tu víru, že se z lásky k nám narodil, že pro nás a za
nás trpěl; že nad námi bděl, že nás dosud chránil, že nás dobře
zná; tu víru, že nás hodné jednou ve svou slávu uvede a nehodné
na věky zavrhne. Když tuto víru budeme nejen hlásati, ale ži—
votem, smýšlením, řečmi a skutky osvědčovati a to tak, aby až
dosud nekřesťansky život v rodině vůbec přestal a křesťanským
se nahradil: potom Krista knížete pokoje najdeme a z něho ra
dovati se budeme.
Nuže, nejmilejší, to jest naše úloha: ztraceného Ježíše hle
dejme s pevnou vírou v Nčho. A kdykoliv do tohoto chrámu
Páně zavítáme, obnovmc tuto víru, aby byla vždy svěží a Kristus
Pán bude v srdci našem bydleti a po tomto životě uvede nás do
příbytku Otce svého v nebesích. Amen.
Vinc. Drbohlav, koop. ve Světlé.

Slavnost Jména Ježíš.
(Neděle II. po Zjevení).

jméno ]ežíš jest: a) nejslavnější.,
b) nejmocnější.
>Nazváno jest jméno Jeho:

ježíš.c

Luk. 2, 21.

Mezi jmény lidskými jsou jistá jména, která nikdy, nikdy
nezapadnou v moře zapomenutí; jsou to jména mužů 0 vlast,
národ Církev zasloužilých. Tak nikdy v národu našem zapomenuto
nebude jméno Cyrilla a Methoděje, Ludmily a Václava, Anežky
a Vojtěcha, jméno Kalla, otce vlasti, vyslovovati se bude, pokud
nezahyne ten jazyk náš slovanský. Ale jedno znám jméno, které
poprve vysloveno bylo ústy archanděla Gabriela, které pronáší se
všemi jazyky, jaké rozléhají se na oboru země, jméno, před nímž
sklánějí kolena svá ti, kdož na nebi i na zemi ano i pod zemí
bydlí. A které jest to jméno? jest to jméno Boha a Spasitele na
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šeho, nejsvětější jméno jcžiš. Abychom každoročně živě si vzpo
mněli, čím nám katolickým křesťanům toto jméno jest, ustanoven
dnešní svátek: Nejsvětějšího jména ježíš. Clověk křesťan jméno
to sice často vyslovuje, někdy příliš často, snad za každým druhým
slovem, ale význam, vznešenost mu na mysl málokdy, (ba snad
vůbec nikdy) připadne. Obyčejně, a Bohu budiž to žalováno, za
dnů našich mnohý křesťan, katolík, vzpomene si na toto jméno,
když už jazyk jeho nemůže jiného vysloviti ——potom volá, tu
vzdycliá: jcžiši můj! třeba za živobytí jména toho nenáviděl, za
ně se styděl, špatným, nekřesťanským, nekatolickým životem
hanbuljemu činil a je zlehčoval.
v
O! zda nalezne pak v tomto jméně útěchy a posily.> Ci snad
ještě více rozmnoži hrůzy a úzkost jeho.> Proto, dokud žijeme,
snažme se ctíti jméno jcžiš. A abych roznítil vás, drazí v Kristu,
ku větší cti nejsvětějšiho jména Spasitele našeho, chci vás dnes
upozorniti 1. že jméno jcžiš jest jméno nejslavnější, 2. nejmocnější.
() ježíši, pro nejsvětější jméno Své smiluj se nad námi.

Pojednání.
I.

jméno jcžiš jest nejslavnější již svým pů
vo dem. Nestalo se náhodou, ani úmyslem lidským, že jménem
tim nazváno bylo novorozené dítě betlemské, ale výslovným roz
kazem Boha věčného. A nazveš jméno jeho jcžiš, Luk. 1, 31.,
pravi nebeský vyslanec k Matce toho dítěte. A kníže apoštolský
sv. Pavel píše v listu svém k Filipenským: A dal jemu jméno,
které jest nad všeliké jméno. Ve Starém pak Zákoně prorok
lsaiáš předpovídá, že dáno bude jemu, t. j. Spasiteli jméno nové,
ode věků neslýchané, kteréž ústa Hospodinova vyřknou. A jako
slavné jest jméno jcžiš původem svým, t a k přeslavné jest i s v ý m
v ý z n a m e m.

Značit' v řeči naší tolik, jako S p a sit cl, o c h r a n c e,
vy s v o b o-d i t e l, o bl a ž i t e ]. Byli sice ve Starém Zákoně
mužové, kteří také tak se nazývali, ale ti pouze obrazem byli

Spasitele, a proto týmtéž jménem poctěni jsou. Tak josef Egyptský
nazván jest od Faraona — Spasitelem, poněvad lid egyptský od
smrti hladem uchránil. Tak josue, nástupce Mojžíšův, nazván jest
Spasitelem, poněvadž z pouště smrtonosné přivedl lid israelský
do země zaslíbené, tak syn velekněze josedecha nazván jest jesus,
poněvadž ze zajetí babylonského lid židovský do vlasti přivedl,
chrám obnovil, postavil město, lid zvelebil. Avšak žádnému z těchto
nepřislušelo jméno to právem takovým, jako božskému Spasitclovi
našemu. Onť zachoval nás ode smrti věčné, z pouště hříchu uvedl
a dosud uvádí do země živých, ze zajetí ďábla, do vlasti nebeské,
převedl a převádí dosud do jerusaléma nebeského. Hle, tak slavné
jest jméno jcžiš svým významem! Odtud ona nadšenost, se kterou

—162—
od počátku milovníci Kristovi jméno to slavili. Tak sv. Pavlovi
jméno to z úst téměř plynulo, mnohokráte opakuje ho v epištolách
svých s úctou největší, a když od sv. Ignáce mučennika žádal císař
Traján, aby přestal jméno ježíš velebiti, odp0věděl tento: »jméno
ježíš nemůže z úst mých vyňato býtia a když stětím hrozil mu
ukrutník, tenkráte prý bude snad jméno to z úst jeho vyňato,
odpověděl světec: :Vyjmeš-li mi je z úst, ze srdce mi ho nikdy
nevypudíš, nebot já jméno to v srdci mám zapsáno.<<
Proto i pravá Církev Kristova, Církev katolická, ctí Nejsvě
tější jméno ježíš tím, že veřejně ho vyznává, užívajíc ho za po
zdrav a odpustky uděluje, a sice 100 dní každému, kdo krásný
a významný pozdrav tento uctivě dává. O přátelé drazí, vzdávátc-li
i\y patřičnou úctu jménu tomu? jak často vyslovujete jméno
ježíš bez úcty, často jako projev a znamení svého hněvu, hříšné
zlosti, své mstivosti nad bližním, snad i mnohý katolík dokonce
stydí se za jméno to, jiný zase snad ctí ho, ale jen v »duchuG,
——tak nečinili toho apoštolové, to není podle evangelia, nýbrž
oni veřejně, i když zakazmali jim mluviti ve jménu tom, dále
mluvili. Kdyby jen v »duchua jméno ježiš byli ctili, nebyla by se
na rukou jejich octla pouta, nebyli by pro jméno ježíš vězněni
a mučeni. — Proto i vy, nejen v duchu, ale i skutkem ctěte
jméno to nejsvětější, nestyďte jím se pozdravovati, neboť není
krásnějšího, není významnějšího pozdravu nad tento. Snad přejete
si na potkání dobrého dne, nebo noci, 6 nezapomeňte, že bez
ježiše Krista nemčli bychom ani dne ani noci dobré, bez jeho
milosti nemůže ani den býti dobrým, ani noc pokojnou. Ctěte

jméno ježíš, nebot jest nejen nejslav
mocnějším, o čemžv díle

n ějším, ale jest i nej

II.

Moc a sílu jména Svého skrýval Spasitel náš tak, jako často
i Božství Své zatajoval, dokud na zemi žil. 7dálo se, jakoby jméno
jeho bylo takové, jako jiná, \ždyt' nositel jeho byl považován za
syna chudého tesaře a to z Nazareta. Avšak Spasitel Sám před
pověděl moc a sílujména Svého: »Amcn, amen, pravím vám, tak
řekl, budete-li zač prositi ve jménu mém otce mého, dát vám,c
jan 16,23. »Kdožkoli by dal vám píti číši vody ve jménu mém,
amen, pravím vám, neztratí odměny své-,a Marek9, 40. »Tato zna
mení následovati budou ty, kteříž uvěří: budou ve jménu mém
zlé duchy vymítati, novými jazyky mluviti, hady bráti a jestlize
co jedovatého pili, neuškodí jim, na nemocné ruce klásti budou,
a tito dobře míti se budou.“ Mar. 16, 17—18. A sotva odebral se
Spasitel do slávy Své, již ukázala se moc jména jeho. Důkazem
toho nejlepším jest událost, o níž vypravuje dnešní sv. epištola.
jednoho dne po seslání Ducha Sv. vstupovali sv. Petr a jan do
chrámu k modlitbě. U brány sedí žebrák od narození chromý,
žebře a spatřiv je prosil o almužnu. A tu sv. Petr z hloubi duše
přesvědčen jsa o moci jména ježíš, promlouvá k nemocnému:
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»Jménem Ježíše Krista tobě pravím, vstaň a choď.<<Lidu pak nad
účinkem jména toho užaslému a tázajícímu se, čímže jménem
učinili toho, odpovídá: »Ve jménu Pána našeho, Ježíše Krista
nazaretského. <
To byl první triumf, první vítězosláva mocného jména Ježíš.
A mám vám líčiti, jak dále vždy více a více jevilo toto jméno
moc a sílu svou.> Musil bych vypravovati vám dějiny Církve sv.,
všecky její boje, utrpení, její vítězství a slávu. Krásně naznačil to
sv. apoštol národů, když napsal v listě svém k židům (11, 33.),
že v tomto jménu skrze víru přemahali královswí, t. j. mocností
hříchů a bludu, temnosti, činili spravedlnost, t. j. život obětovali
ctnosti, zacpávali ústa lvům, když tito vpuštěni byvše, aby roz
sápali jména Kristova vyznavače, skroceni kjejich ulehali nohoum,
uhašovali prudkost ohně, utekli ostrosti meče, svět pohanský
jménem tímto podrobili Kristu. Jména Ježíš lekali a dosud lekají
se duchové temnosti pekelných, neboť jménem tím přemahali po
kušení a duchy zlé z posedlých vypuzovali. Na to odvolává se
100 let po umučení Páně sv. Justin, jako na důkaz pravosti víry
Kristovy, ano učený Tertullián vyzývá úřady pohanské, aby kaž
dého křesťana usmrtili, který'by jménem tímto ducha zlého vy
puditi nedovedl.
však řeknete snad, proč až dosud neukazuje se tak
zázračným způsobem síla i moc jména Ježíš;> či snad po
zbylo již této moci své? O nikoli, drazí v Kristu, ale zmenšená-li
síla, moc jména toho nejsvětějšího, pak vinno tím lidstvo samo;
neboť seslábťa na mnoze víra, ochábla důvěra v Toho, Jemuž
jméno to přináleží, ačkoli dosud jménem tímto divy se dějí: Ve
jménu Ježíš bývají svěcení kněží Církve katolické, čímž udělována
jim bývá moc, která přesahuje moc andělů; ve jménu Ježíš ří
díme a spravujeme stádce Krista ne z moci vaší, z moci lidu,
křtem sv. obrozujeme svět, duše raněné uzdravujcme, mrtvé dle
duše křísíme ve sv. pokání, chléb a víno v tělo a krev Krista
živou proměňujeme, jménem tím nejsvětějším brány pekla zamy
káme, zlé vášně ze srdci vymítáme a krotíme, ve jménu Ježíš vá
žemc na zemi, čehož ani Bůh nerozvazuje na nebi. A přesvědčte
se sami, jak mocným jest jméno Spasitele vašeho. Když pokušení
ozve se v srdci vašem, zvolejte, jak v obyčeji míval sv. Antonín
poustevník: ve jménu Ježíše Krista odstup ode mne; když pomsta
a hněv proti bližnímu zaujme duši tvou, když myšlenky hříšné,
nečisté plíží se do hlavy, a hříšná žádost tebou zmítá, lomcuje,
jako ďábel tělem ubohých poscdlých, zvolej, křesťane, ze srdce
plného důvěry a víry živé, silné: jménem Ježíše Krista odstup ode
mne. Jménem Ježíše Krista odstup ode mne, tak volejte vy, man—
želé křesťanští, když k nevěrnosti pokoušeni býváte, jménem Ježíše
Krista odstup ode mne, tak volejte vy, panny křesťanské, když
ďábel v podobě svůdníka oloupiti vás usiluje o vaši čistotu a ne—
vinnost a jako třásl se ten duch pekelný před tímto jménem, tak
zatřese se i ten svůdník ve svědomí svém, a nestane-li se tak
hned zde v životě, pak omráčen bude jednou na věčnosti, jako
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ranou hromovou, až uslyší hlas přísný: jménem Ježíše Krista vstaň
z hrobu, pojď k soudu
*

*

*

() přátelé drazí, poznali jste, jak slavným a jak mocným
jest jméno ježíš. Vzdávejte mu proto patřičnou čest, vyznávajíce
veřejně nejsvětější jméno toto. jméno ]ežíš budiž prvním naším
vzdcchnutím, když ze sna probudí nás na nebi zářící jitřena, ježíš
poslednim vzdechnutim, když po denní práci k odpočinku ulé—
háme, ježjš na přivítanou, odchodnou ina potkání, ježíš v radosti
i bolu. O pak zajisté i v poslední hodině bude nám jméno to
zdrojem útěchy a posily, pak přesvědčimc se, že slavným a moc
ným jest jmčno ]ežíš, které pochváleno budiž na věky věkův ——
Amen.

František Spička, farář v Nosislavi na Moravě.

Slavnost jména Ježíš.
(Neděle II. po Zjevení).

Co jest jméno Ježíš a čím nám býti má?
)A dal jcmu jméno, kteréž jest nad
všeliké jméno. .
Iiiilp 2, 9

Dnešní slavnost ncjsvětějšího jména ]ežíš hlásá nám tajem—
ství po 4000 let závojem zahalené, o kterém se domnívali mnozi,
že nebude nikdy závoj tento ani proniknut ani odhalen. A zajisté
by se tak bylo stalo, kdyby Bůh Sám nebyl zasvětil pokolení
lidské do tajemství Svého.
Vševědoucí Bůh věděl,že vzejde časem pokolení lidskému
toužebná chvíle, kdy sám s hebe sstoupí, v postavě lidské se objeví
a na zemi s lidmi obcmati bude a jakým jménem pojmenován
bude; ba hned od počátku po pádu člověka ujistil ho zaslíbením

že přiždc
a vykoupí
jej.pokoušeli
Ale jména
Svého
munajmě
nesdělil.
ascm
se ovšem
mnozí
o to,
kdo bohumilý
život vedli a do sv. tajemství více méně zasvěccni byli, aby vy
stihli, co asi v neskončené radě nejsvětějšího Boha ustanoveno
jest, ba jako o závod pracovali ve zbožnosti mysli své, kdo by
z nich nejlepším jménem pojmenoval Boha svéhov postavě lidské.
A Moudrost božská znamenajíc vše, radovala se z toho a kochala
se; vidělať, že jen láska k Bohu a touha po Vykupiteli světa
vede je v počínání takovém. Radili se bohabojní a druhá božská
osoba naslouchala řečem, jimiž jmenovali jméno Jeho. »Tchdy ti,
kteříž se bojí Hospodina, pravili, jeden každý k bližnímu svému:

lpozoruje Hospodin a slyší ty, kteříž myslí na jméno jeho<
Malach. 3, 16.

A jak jmenovali ]ch Kíálovský pr01ok David opěvujejméno
Jeho řka: >>Svatéa hrozné jest jméno Jeho.<< Zalm 110. 9.

Ba
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nejen svaté, alcbrž nejsvětější, nejen hrozné, alcbrž nejmocnější a
ncjhrůznější jest pro Velebnost svou.
Avšak David sám vyznává, že marné jest všeliké bádání po
příslušném jménu, an dí: »Očekávati budu jména Tvého, nebot“
jest dobré před obličejem svatých Tvých.» Žalm 52, 11. Nechat
vynajdou jiní slavnějšího jména a pojmenují Tě jím; já čekati
budu,“ praví prorok.
A jercmiáš zove jej Spravedlivým. »Tot jest jméno jeho,
kterýmž I—lonazývati budou,<< čteme v Písmech sv. jerem.

23, 6.,

»I—lospodinSpravedlivý náš.“ V hebrejském písmč jest pojmeno
vání »Spravedlívý náš» takové, jaké se jedinému Bohu přikládá.
A zajisté kdo jest spravedliv tak jako Hospodin Bůh náš?
Prorok pak Zachariáš 6, 12. přikládá mu jméno Východ:
»Toto praví Hospodin zástupů řka: Aj muž Východ jméno jeho.a
Od východu vzejde světlo.
Nade všecky patriarchy a proroky zajisté vyniká Isaíáš 9, 6.
an volá: »A nazváno bude jméno jeho Podivný, Rádce, Bůh,
Silný, Otec budoucího věku, Kníže pokojeyx což dle sv. Bernarda
znamená tolik jako Podivný jest ježíš v narození, Rádce ve svém
učení, Bůh ve svých skutcích, Silný ve svém umučení, Otec bu
doucího věku pro své z mrtvých vstání, Kníže pokoje pro blaže
nost věčnou.
Věru obdivovati se nám jest osvícené mysli proroků. Než,
které ze všech jmen těchto hlásá nám Boha našeho, jak přijíti
ráčil k nám? jedno znamená jeho svatost a mocnost, ale kde jest
jeho moudrost a spravedlivost a druhé vlastnosti;> jiné znamená
jeho spravedlivost, ale kde jest jeho slitovnost a neskončená láska?
Třetí znamená jeho zrůst a přibývání jako dne, ale kde jest
jeho věčnost a nesmírnost?
Než, co pak na jménu a pojmenování tolik záleží? Na slovu
jistých lidí jmenovitě lehkých a nepoctivých arci mnoho nezáleží,
jelikož jsou u nich hezká slova laciná: ale u Boha neomylného,
ba i u člověka poctivého a pravdymilovného na pojmenování
mnoho záleží. jmenem vyměřen bývá pojem toho, co nám na
mysli tane, neb bližní nám na mysl uvádí, na př. jméno »otec-,
jakého jest výměru a co jest to, když dítko volá >>otčc<<,
anebo
když se modlíme »Otče náš:. Avšak jméno Páně není jako jméno
lidské. A jméno ježíšc Krista není pouhé jméno lidské; proto
není divu, že ze smrtelníků na zemi nebyl nikdo s to najítí
nejsvětější jméno, až Bůh sám zvěstoval člověčenstvu jme'no své.
»jméno nové, které vyřknou ústa Hospodinova.<< lsa. 62, 2.
A nastala přešfastná chvíle, kdy Bůh poslal k Marii Panně
archanděla Gabriela s nebo, aby jí zvěstoval Mat. 1, 21.: »A na
žůveš jméno jeho ježíš; onf zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů
jejich.<< Totot' jest tudíž jméno, po němž toužili patriarchové a
prorokové, jméno nejdůstojnější vtěleného Boha, Pána našeho jc
žíše Krista, o němž dí sv. Pavel Filip 2, 9., že »jest jméno nad
\ršcliké jméno.:
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Kéž by se mi podařilo obnoviti

a lásku k nejsvětějšímu

u vás úctu, důvěru

jménu jcžíš!

Kéž bych vám

s to byl okázati, jak mocné jest jméno ježíš'

Nejsvětější jméno ježíš zaujímá všecky vlast
nosti Spasitele našeho. Čím nám tudíž jest toto nej
světčjšíjme'no?

Pojednání.
].

jme'no ježíš, jesus, jehošua,

jest původu hebrejského

a jak patrno rozličným jazykům přiz ůsobcno. Znamená pak tolik
co Bůh—člověk, Spasitel náš; ano 1Syn Boží přijav na se člově—
čenství naše, ráčil se nazvati ježíšem, t. j. Spasitelem. A zdaž

vskutku jest nejsvětější jméno ]ežíš tak významné, že jediné nám
za pravé jméno Boha-člověka sloužiti může.>
Slyšte sv. Bernarda (serm. 2. deccmeis.), jcnž až ku podivu
() nejsvětějším jménu vážně a líbezně píše: »Cokolív o Bohu mem
pravíš aneb sobě myslíš či mysliti můžeš. všecky jeho vlastnosti
a dokonalosti, to vše najednou slyším a zní mi v uších, jako nej—

líbcznější hudba, jakmile uslyším jméno ježíša Tedy velcbnosti
božské neskončenost a nesmírnost, věčnost a neproměnitelnost
obsahuje jméno jcžíš; a spolu že všemohoucí a svrchovaný, nejvýš
moudrý a prozřetelný, spravedlivý a milosrdný, dobrotivý a milo
stivý atd. jest, který nese jméno jcžíš. Náš Spasitel je Bůh—člověk,
pravý Bůh a pravý člověk; jesti proto v ncjsvětčjším jménu jcžíš
obsaženo vše, cokoliv na Boha a člověka dokonalého se vztahuje.
Ale ani jsme nepostřehli ještě vešken význam tohoto nejsvětějšího
jména. Vším co jest, se vydal nám a za nás, svým totiž Božstvím
i človččenstvím; proto slove Spasitelem naším, že nás za tak
drahou cenu spasiti ráčil.
Sv. Bernard dí: »Kdyby nebyl ježíš Kristus v plném slova
smyslu Spasitel se všemi vlastnostmi v úplně slova vznešenosti,
nemohl by ani jmín býti ani v pravdě býti Spasitelem naším,
byt' semu třebas jediné vlastnosti nedostávalo.“ Z-té příčiny jest
jméno ježíš, netoliko svaté, ale nejsvětější a voláme-li af ústy at'

srdcem : »O ježíši buď nám ježíšcmh

vyznávametakto, že

víme, co nejsvětější jméno ježíš znamená.
Pravda jest, že se v Písmcch sv. častěji přikládá jméno spa
sitele i pouhým lidem, ba i jméno jesus bylo známo. Avšak oni
byli, ač také Bohem posláni, toliko podobenstvím, obrazem a
v nevlastním smyslu slova zasluhovali jména tohoto; nebo vizme,
jací to byli .spasitelé všichni vesměs. Sv. jan Zlatoústý praví, že
předpodobňovali pravého Spasitele, kterýž jest jednorozený Syn
Boží ježíš Kristus. Všichnif byli spasitelé z milosti Boží a slito
vání jeho. Smiloval se Bůh nad nimi a vyslyšel volání jejich moha
je také oslyšeti. Byli to lidu spasitelové, kteří sami Spasitele pra—
vého ždalí a co nejvíce potřebovali. Byli to spasitelové, kteří za—
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chránili na několik let život časný, nikoliv pak věčný »— těch,
kteří už nežili — život některých na újmu života mnohých.
Příklady biblické nám objasní smysl slov právě vyrčených.
Slitujc se Hospodin nad lidem israelským 1. Mojž. 41, 70.
hlav ——tolik jich přišlo s patriarchou Jakubem a syny jeho do
Egypta, aby hladem nczemřeli, a pošle je do Egypta k Josefovi,
synu Jakubovu, jenž se stal prvním v zemi po Faraonovi nej—
mocnějším. Sám Farao zove jej v řeči egytské spasitelem světa,

protože zachránil Egypt moudrostí a rozšafností svou od smrti
časné, která 7lctou neúrodou by se byla najisto dostavila. Avšak
předem stalo se tak v Prozřetclnosti božské na záchranu lsracle.
Proto jest Josef egyptský obrazem, ač nedokonalým Spasitele
světa Ježíše Krista, který svět od záhuby věčné vykoupil.
Nedokonalý jest obraz Spasitele světa Josef egyptský; nebo
praví Písmo sv., že zemřel Josef egyptský a v brzce se nevzpo
minalo dále dobrodiní, jehož se Egyptu dostalo. ] počali Egypťané
lsraelc jako cizozemce utiskovati tak, že ve dne v noci nejtěžší
práce konati jim bylo, aby umoření byli. A když i to nepostačo
valo, ani se přese všecky útisky rozšiřovali, rozkázal Farao, aby
každé pacholátko rodičů israclských, jakmile se narodí, zavraž
děno bylo. Ejhle jaký to Spasitel byl sám Josef egyptský, a přece
jeden z nejkrásnějších obrazů Ježíše Krista dle Píscm'
opět se slitoval Hospodin nad lidem vyvoleným. I poslal
mu Mojžíše jako spasitele a vysvoboditele. Mojžíš pak vyvedl
mocnou rukou Boží lid ísraelský dobou 430 let vzrostlý na mo—
hutný národ, jcnž čítal 600.000 mužů bojovných mimo lid ostatní.
Tak byl Mojžíš opět obrazem biblickým Pána našeho Ježíše Krista.
Avšak vizme, jaký jest Mojžíš spasitcl lidu vyvoleného. Kdo
uváží oněch desíti ran, které přišly na veškeren Egypt, že se
zdráhal Farao propustiti lid, vidí, co znamená zachránění lidu
israelského. Představme si na př. poněkud onu ránu, v níž za
jednu noc zemřelo vše prvorozené od královského paláce počí
naje až k nejchudší chýši po vší zemi egyptské. Jaká to hrozná
rána pro tisíce rodičů! Co tu nářků, pláče a bolesti! Farao do
volil konečně, by si vytáhli ze země: než brzy litovav dovolení,
pronásledoval lsraele s vojskem svým až do rudého moře, kde,
jak nám zna'mo jest z biblické dějepravy, ve vlnách mořských
sám a bvojsko
jehoze vesměs
zahynulo.Mojžíš,
Ano takovým
byl
tichý,b
a nejtišší
synů lidských,
že se stalspasitelem
spolu zhoub
cem tisíců a tisíců. A Mojžíš zajisté jest jeden z nejkrásnějších
obrazů Ježíše Krista tak zvaných biblických
0 by se dalo teprve říci o spasitelích, kteří od Boha pra
žádného poslání neměli a byt' se za ně vydávali, nicjiného nebyli,
nežli falešní vůdcové a svůdníci lidu.> Neteče-li krev potokem
k vůli jich plánům, nezanechají--lí za sebou města pobořená a vy
pálená, krajiny sebe úrodnější spustošené a v pustiny obrácené.>
Nemají nároků na jméno velikého vojevůdce! Milionové obyvatelů
ba celí národové bývají vydání v záhubu pod rukou toho kte
rého spasitele lidu. 7daž bychom takových spíše hubiteliazhoubci
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lidu zvátí neměli? Římský vojevůdce julius Caesar, našim studu
jícím na gymnasiích dobře povědomý rek, chlubí se, že jeho
vavříny stály přes 1,130.000 životů vybraného vojska, občanů
a rodin zhynulých nepočítaje. Francouzský císař Napoleon I. sám
přičital domnělou velikost tomu, že učinil na 5,000.000 lidí ne
šťastných. Na takové velikány vztahuje se jedna prosba, totiž:
»Od nepovolaných spasitelů vysvoboď nás, Pane! Od velikých
duchů, jejichž moc dělá více nešťastných než šťastných, —- od
takových spasitelů vysvoboď nás, Panea!
jak zcela jinak jest nejdobrotivější ježíš náš Spasitelem
světa, volá sv. Bernard. Ont' jest Spasitelem vplném slova smyslu
podle pravdy. jeho jméno není liché bezvýznamné jméno. Ne
spasiltč toliko některých, alcbrž vešken mír, vše pokolení lidské
smí se k Němu jako k svému Spasiteli hlásiti; při čemž nezmařil
ni jednoho života. Tot'jest pravý Spasitel náš, který nikolivzpouhé
milosti Boží a jediného slitování spasitelem učiněn jest, alébrž
o své moci, po svém právu a v pravdě jim se stal. Přišel ježíš
Kristus na svět, aby spasen byl svět skrze Něho a proto není
pro nás v jiném jménu spásy, nežli ve jménu Ježíše Krista Skutk.
ap. 4, 12., jak hlásá knížatům lidu sv. Petr; »nebot' není jiného
"jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom měli spa
seni býti.<< A není mocnějšího jména ani na nebi ani na zemi,
nežli jest nejsvětější jméno ježíš, jak se vyjádřil apoštol národů
sv. Pavel, řka: »A dáno jest Mu jméno, kteréž jest nad všeliké
jméno, aby ve jménu ježíše vše koleno klekalo nebeských, po
zemských i pekelnýchax Filipp. 2, 10. Ve jménu ježíše Krista
činili sv. apoštolé divy a zázraky, vyháněli duchy zlé, uzdravovali
nemocné, udileli milosti.
ježíš Kristus vstoupil na nebeša, aby na pravici Boha Otce
Všemohoucího přijal koruny a slávy Své; avšak nejsvětější jméno
Své nám zanechal dědictvím a památkou, kteréžto nejsvětější
jméno jest rovněž nejmocnější, nejslavnější, nejdivnější, jest nám
zbraní proti všem nepřátelům, jest nám pokladem nad všeliké
poklady.
Il.

Čím tudíž má nám býti nejsvětější jméno ježíš?
Zemřel josef egyptský, aniž byl dále spasitclcm Isracle, avšak
náš nejdobrotivější ježíš neustal býti Spasitelem světa po smrti
Své a jest jím až po dnes. Právě smrtí Svou spasil nás a vykoupil
svět, aby byl Spasitel a Vykupitel jeho na věky. Smlouva mezi
Bohem Otcem a jeho Synem ježíšem Kristem uzavřena jest.
Zpečetěn jest zápis nejsvětější krvíjcho. Podepsán jest nejsvětějším
jménem ježíš. jaká to smlouva? jaký to zápis.> Kéž bychom ne
byli tak povrchní ve svaté víře své! Nepřišel ježíš Kristus k vůli
sobě na svět, nýbrž z lásky k nám. Nám se narodil, nám pra—
coval, nám trpěl, nám na kříži umřel. Kdo sečte a ocení zásluhy,
kterých sobě vydobyl od počátku života pozemského až do posled
ního vzdechu na hoře Kalvárské. Nesmírně zásluhy měl nejskrov
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nější skutek Jeho: jaké zásluhy teprve si vydobylo přehořké umu
čení Jeho? A zásluhy tyto nesmírné a nevýslovné ceny komu
přináležejí? Toť poklady neocenitelné: a číjsou? Naše jsou; nebo
nám je zanechal v pokladně svaté katolické Církve. Záleží toliko
na nás, bychom uměli si přivlastniti je a se jimi obohacovati, na
předním místě skrze svaté svátosti.
Takový jest tudíž význam smlouvy mezi Ježíšem Kristem
a Bohem Otcem, která ku prospěchu našemu učiněna jest. Pro
zásluhy Ježíše Krista, které my Bohu Otci podáváme, udílí nám
Svrchovaný milost, odpouští nám naše viny, přijímá nás za své
syny, syny Boží, a dědice království nebeského.
Ve jménu Ježíše Krista přichází člověk na svět; nebo proto
se rodí. aby spasení jednou došel ve jménu Ježíše Krista. Skrze
Ježíše Krista přijímá milost Boží na křtu svatém; a ve svátosti
sv. pokání béře hříšník odpuštění a roucho posvěcujicí milosti
Boží pro Ježíše Krista.
Jedním slovem, kolikrátkoliv sv. svátosti přijímáme, ano,
kolikrátkoliv Boha za něco prosíme, ba kolikrátkoliv co dobrého
činíme: be'řeme zásluhu a milost pro zásluhy Ježíše Krista. Tcnt'
jest význam slova, jež sám Ježíš Kristus pravil, řka: »Začkoliv
budete prositi Otce mého, ve jménu mém, totiž ve jménu Ježíš,
dát vám.c Jan 16, 23.
Tomu nás neustále učí příkladem svým Církev svatá. Která
modlitba církevní, není-li řízena přímo k Ježíši Kristu, nekončí
—skrze Ježíše Krista, Pána našeho,<< aneb >>proJežíše Krista, Pána

našeho, Jenž jest živ a kraluje s Bohem Otcem v jednotě Ducha Sv.“ ?
Následujme Církev svatou a vrhejmc se zkroušcným srdcem ve
jménu Ježíš na kolena svá, prosíce a vroucně prosíce, abychom
vyslyšení došli na modlitbách svých.
Jedno pak nás všecky radostí a důvěrou v tento slavný den
nejsvět. jména Ježíš naplniti s to jest. Spočítejte, možno-li,
kolikrátc za den vychází z úst křesťanských nejsvět. jméno Ježíš.
Tak často se stává, že nejste s to, spočísti ani kolikrátc sami
je vyslovujete. Vímt', bohužel, že jsou lidé i tací na světě, kteří
nedovedou, nežli zneužívati n'ejsvět.jména Ježíš a bráti je nadarmo.
Ale, nejmilejší v Kristu, cóž jest to zneužívání, znesvěcování nejsvět.
jména Ježíš, když voláme v lcknutí: »Ježíš<<nebo »Ježíš Mariae?
Nikoliv, ztoho patrno jest, že duše tvá ze sebe v nebezpečí života
kJežíši o pomoc volá! Přiznejme se jen a nestyďmc se před Bohem
vyznati, že to pudí duši naši, vzývati nejsvět. jméno, pudí nás to
utíkati se k tomu, který jest nejmocnější a nejmilejší, jestliže jsme
v nebezpečí se octli. Ano, pudí to nejen dobrého, alébrž i bez
božného, který o své vůli nebéře po celý rok Boha svého na jazyk,
leda v zlořečcní a rouhání, že v nebezpečí velikém vzývá do
opravdy nejsvět. jméno Ježíš o pomoc. A v takových případech
není, trvám, vyslovení jména Ježíš braním na darmo. Spíše jest
nám za to míti, že tu právě důkaz jest oné významné pravdy,
které již ve III. věku křesťanství vyslovil učený Tertullian, řka:
že »duše lidská o sobě křesťanská jest,<< (anima humana natura
mam duchovní.
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liter est christiana), t. j. že každá duše sobě ponechaná se kloní
a lne ku křesťanské víře, jejíž zárodek, či spíše schopnost k ní,
do sebe má jako pravdy náboženské vesměs.

,kdyby nebylo zlých vášní a nczřízcných smyslů kterými
smrt hříchy jako okny do duše vstupuje, po Bohu a Ježíši Kristu
by toužila duše lidská!
Zpytujmc se tudíž dnes, jak nám zní v uších našich nejsvět.
jméno Ježíš, jestli nám milé, či nemilé, jestli nám příliš staré
a všední, nebo vždy nové a sváteční. Zkoušcjme se, kdy a jak
béřeme na jazyk nejsvětější jméno Ježíš. A máme-li ve zvyku,
bráti na darmo nejsvětější jméno toto, kdy nejsme sebe mocní
a vědomi: zpamatujme se a učme se u vší úctě a pozornosti,
vzývati jc.
Vzývali jsme je povrchně a nenábožně a přece mocnou
ochranou nám bylo: jakou ochranou, jakým štítem bude nám,
když vroucně a nábožně se utíkati budeme k Ježíši?
Proto, nejmilejší vKristu, nebuďme jako ve spaní u víře své,
anobrž buďme křesťany z přesvědčení, probuzcni jsouce v živé
víře a lásce, abychom věděli, co nám nejdražší jest, kde naše
síla, naše pomoc, naše útěcha, náš klenot jest.
, přijde nám všem hodinka života, rozhodná a poslední,
kdy nám svět nic neprospěje, aniž přátelé vaší vám pomohou:
ale co nám prospěje, co nám pomůže, bude nejsvětější a nejmoc
nější jméno Ježíš'
O, kéž by nejsvětější jméno Ježíš, bylo vždy první, přede
vším pak posledni člověka, vycházející z úst a srdce umírajícího!
Proto, dokud jsme zdrávi, navykejme sobě s uctivosti třebas
tisickráte za den vzývati nejsvětější jméno Ježíš. Koho milujeme,
rádi na ja7yku a v srdci nosíme.
Snadno pak v rozhodnou chvíli budeme míti v srdci a na
jazyku jméno toto. Křesťané rozmilí, dbejte a starejte se o těžce
nemocné bratry a sestry v Kristu, připravte jim šťastnou hodinku.
Postarejte se o to, by v čas byli zaopatření svátostmi umírajících
a zásluhami Ježíše Krista obohacení.
A pak modlcte se za ně, ale i s nimi. Jak se máte s nimi
modlití;> Nesužujme umírajících sáhodlouhými modlitbami — vy
snad zdrávíjsoucc, nemilujete dlouhých modliteb a těch ubohých,
které všecko bolí, byste chtěli obtěžovati — ale často s nimi
a před nimi vyslovujte nahlas s úctou a vroucnou láskou, jakož
i důvěrou

nejsvětější jméno »Ježíš,<<»Ježíš María,u »ó Ježíši buď

mi spásou,<< »ó Ježíši bud' mi Ježíšem,<< »Ježíší buď mi mílostiv,<<
»ó Ježíši, Tobě živ jsem,<< »Ježíši, Tobě umírám,<< :>óJežíši, Tebe
míluji,<< »ó Ježíši, spáso má!“ a podobně.
.

A když umírající nemůže již mluviti, toliko ještě něco málo
známky dává života, opětujme mu nejvřelejší jméno »Ježíš,<<
»Ježíš Maria,<< až zesnul v Pánu,
y pak všichni, nejmilejší v Kristu, mějme v uctivosti nej
světější jméno Ježíš, užívcjme ho. co nejčastěji v potřebách a ne—
snázích života. Zajisté, jestli vzývali jsme nejsvětější jméno Ježíš,
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dokud jsme zdrávi byli, tím hojněji budeme je vzývati, budeme-li
v nemoci. Kdo pak z nás netouží také umíraje, na jazyku a v srdci
míti nejsvětější jméno ježíš? 'A doprovodí duši naši anděl náš
strážný k nejdobrotivějšímu ježíši. Kéž nás pozná ježíš, že jsme
jeho — pak nám bude ježíš náš na věky pravým ježíšem t. j.
Spasitelem

naším. Amen.

P. Ant. RejzekT. 1.

Neděle III. po Zjevení.

Važme si svého náboženství.
»Synové pak království vyvržení bu
dou do temnosti zevnitřní.:
Mat. 8, 12.

Dnešní sv. evangelium obsahuje pochvalu a hanu od Pána
ježíše. Kristus chválí pohana a haní židy. je to obyčejný zjev.
Pohan jde k Ježíši prosit, aby mu uzdravil sluhu. Nežádá Krista,
aby mu do stavení vkročil. Srdce jehojc takovou vírou naplněno
a takovým přesvědčením proniknuto, že tento Nazaretský je Bůh,
že ho prosí pouze o slovo, kterým se sluha jeho pozdraví. Ne
žádá, podotýkám znova, aby Kristus k němu zavítal, protože ví,
že jako pohan není toho hoden, aby dům jeho hostil jcžíše.
Potom odůvodňuje, proč se stará tak o svého sluhu. Byl mu
vzorem poslušnosti. A tuto jeho víru a lidumilnost ježíš Kristus
klade za vzor. Veřejně ji chválí a končí výčitkou: že pohané za
hanbují vyvolený národ vírou v Krista a že mnozí, pro něž Kri
stus umřel vírou a obětí jeho pohrdnou _ ale za to hodnými
věčného zavržení se stanou.
Výčitka Kristova zní pořád & lidu se veřejně předčítá, aby

na to pamatovali. Ona platí i pro nynější svět: v království

nebeském nebude místa pro ty, kteří vírou Kristo

vo u p ohrdli.

O tom budeme, nejmilejší, dnes s pomocí Boží rozjímati.
Slyšte mne pozorně ve jménu Krista ježišc.

Pojednání.
Když si vyvolí někdo povolání, at je to již řemeslo, nebo
obchod, nebo cos jiného, tu si je také cti a bedlivě hledí, chce-li
býti považován od ostatních za člověka moudrého a rozšafného.
] přísloví dí: každý pták si své hnízdo chválí. Kdo by si svůj
stav haněl, tu by mohl slyšeti slova: Proč pak si jej tupíš, sám
jsi jej vyvolil's? Nejednáš správně.
nohcm však důležitější věcí je, než zaměstnání lidské, nábo
ženství. Zaměstnání lidské připravuje člověku život tělesný, časný.
12*
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Ono jej živí. Náhoženství je však duší pokrmem. Ono dává srdci
mír a klid, ono ukazuje k nebi, ku hvězdám & volá: tamo budeš
jednou věčně žít.
.
Naším náboženstvím je učení Ježíše Krista, které On svěřil
Církvi svaté, katolické. Naši předkové je přijali a za ně krváceli,
a my jsme je po nich zdědili.

jest to opět známkou dobrých mravů; vážití si dědictví.
jest naší svatou povinností tedy, náboženství svého si vážíti a v něm
jednou zemříti. Každý pták si hnízdo chválí; každý rozšaí'ný
a moudrý člověk své náboženství si ctí.
Pravý žid nemluví potupně a posměšně osvé víře, ano, ižid
vlažnější nikdy v hovoru o své náboženství nezavadí. Své veliké
svátky i s újmou ve Svém obchodě svědomitě oslavuje.
Mohamedán ještě lépe drží na své náboženství. Ten nestydí
se kleknouti k modlitbě kdekoli. Svůj veliký půst dovede svědo
mitě zachovávati.
A pravoslavný a luterán dovedou vždy svému náboženství
zjednati úctu tím, že.záležitostí svého náboženství nečiní předmětem
hovorů hospodských, a že vždy je hájiti dovedou. Než, k čemu
míří tato slova? K tomu, že my katolíci mnohému od nich vtom
ohledu se naučiti můžeme. Povídám je proto, abych odůvodnil
výrok ježíše Krista: Synové pak království vyvržení budou do
temnosti zevnitřní.
Vím, že mnozí z nás své víry si váží a také ji ctí a dle ní
žijí. Ale kolik je těch vyvolených? jak často ten, který křtem
svatým stal se údem naší Církve, tupí a haní víru svou. Vše je
mu vní proti mysli. Není spokojen s postem, se svátostmí, s ká—
záním. Kdyby tak měl moc, ten by ji dovedl jinak upraviti.
Kněží to jsou ti největší nepřátelé lidstva, zpátečníci, tmáři. Tropí
si posměch ze slova Božího, z obřadů. A to mnohdy činí ve
shromážděních, ve společnostech. A ti, kteří ho poslouchají, ač
mu nevěří, s ním nesouhlasí, tolik odvahy nemají, —- ozvati se
a podobné řeči zakázati. jiný dal se zapsati a pokřtíti po katolicku.
alcjinak žije, jakoby katolického náboženství nebylo, anebo počíná
si tak, jakoby toto proti jeho učenosti a vzdělání stálo na nízkém,
překonaném stanovisku.
Než, ptejme se: Odkud tcn zjev? Proč si tak tito křesťané
a katolíci počínají? jsou ku katolicismu násilně přinucováni? Nc—
mají svobodnou vůli věříti, anebo nevěřití? Nejsou-li spokojeni se
svou vírou, mohou z ní vystoupiti a hledati si lepší.
Pakli ji tupí a v ní trvají, pak jsou to povahy nepoctivé
a nehodné.
Člověk jiného vyznání své víry si váží 21katolík jí pohrdá.
jaké to smutné znamení! Ovšem, víra naše zdá se mnohým trpkou,
ale ti více světu, než Bohu slouží. Pro světáka slova: krot' se,
pamatuj se, nespouštěj se, nezní lichotivě. Ale naše víra přece
není tou nejpřísnější. Ona nemá tolik postů přísných jako ruská
tolik předpisů jako mohamedánská, ona nemá dlouhý den jako
židovská. je toho tolik v ní málo, čím se tělo krotí, ale mnohým
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zdá se to býti hrozným břemenem. Ani ty pátky se již nedrží.
Málo je toho, čím se tělo krotí, ale tolik mnoho, čím se duše
povzbuzuje!
Jakou útčchu nám dává svaté náboženství jen v modlibě!
Člověk je sevřen starostmi, trápením, nouzí. On pokleká, ruce
k nebi spíná, očí tam obrací a ze srdce dere se mu k tomu veli—
kému dobrodinci lidstva, vroucí a upřímná prosba, aby ulevil,
nebo pomohl. V tu chvíli je duše jeho v nebi, mluví se svým
Bohem. jaký to pocit, jaká to blahost— on vstává a hle: starosti,
bída, nouze, vše zdá se mu lehčí, snesitelnější. On se dává s novou
chutí do práce.
A což když to nitro bouří, když to tam hlučí jako u vodo
pádu; když je duše rvána vášněmi, náruživostmi, že vše pro ní
i ty radosti půvabu ztratily »—když je člověku tak, že by se lépe
viděl pod zemí, kdo pak dovede pomoci, tu bouři zažehnati,
lásku k životu vzbuditi? Ach, jenom trochu chutě, jen vroucí slova:
(')tče, hřešil jsem; já bídný hříšník.
A ptejme se ho, když potom vstává, co ho tak vyjasnilo,
upokojilo. A on nám odpoví: síla a moc našeho svatého nábo
ženství.
A ještě jeden výjev podotknu. Na loži sténá matka. Kolem
ní děti a přátelé a ti ji těší: Ono to přejde, ulehčí se ti. Zraky
její povídají, že tomu nevěří a divné myšlénky jí mozkem sc honí.
Co se 's ní stane, co se stane z dětí jejich? jen okamžik. Do
světnice vstupuje kněz, třeba chudý venkovský kněz — tak opovrho
vaný, pronásledovaný. Usedne k loži a mluví. Kdo to z něho
mluví, kdo dává těm slovům jeho sílu tak velikou, že nemocné
zraky vděčně naň spočívají? Kdo ten zázrak udělal? Kdo jí takové
dobrodiní prokázal, jaké jí největší boháč poskytnouti nemůže?
Ach, byla to opět útěcha svatého náboženství.
'
i to není pravda? Kdo by se to odvážil popírati!
Svět nám to dáti nemůže — a člověk by to hanil, člověk
by tím pohrdal?
Uvažte, jaká to je nevděčnost a jaké provinění, kdo svatou
víru naši, víru Kristovu, víru našich předků, tupí, nebo jí pohrdá.
A proto tak těžký ortel vyslovil v dnešním svatém evangeliu
na ty syny království, na ty, kteří Jeho vírou zhrdají. Vyvrženi
budou do temnosti zevnitřní, tamf bude pláč a skřípění zubů.
.

*

*

O, přátelé drazí, mocně jest působení víry na společnost
lidskou i na jednotlivce. O/tom nelze nijak pochybovati, ježto
dějiny světa a denní zkušenost nesčetných nám podávají důkazů.
Víra, náboženství, jsou základním kamenem, na němž budova
lidstva se vypíná. Vemte základní kámen a budova se zřítí.
A ptám se vás, kdo by chtěl, upřímně s lidstvem smýšleje,
napomáhati, aby ten základní kámen povolil? Kdo by chtěl tupití
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víru, kterou přijali otcové naši;> Kdo by zhrdnul tou vírou, která
národ náš povznesla?
Nuže, budiž nám ta víra svatou, žijme dle té víry a jistě
odměny dosáhneme na věčnosti. Amen.
Vincenc Drbohlav koop. ve Světlé.

Svátek Očišťování Panny Marie.
Buďme poslušní zákona Božího jako Maria Panna.
»A aby dali oběť, jakož povčdíno jest
v zákoně Páně, dvě hrdliček. aneb dvě
holoubátek.<
Luk. 2, 24.

Od osudného okamžiku, kdy lehkou myslí první rodiče pře
kročili to snadné první přikázání, nesli sami následky neomluvi
telného toho poklesku, avšak nejen sami, i potomkům svým ná
sledky ty přinesli věnem. Ztracena milost Boží a ráj, tělo pozbylo
nesmrtelnosti, zdraví a bezúhonnost těla pryč, povstala náklonnost
ku zlému, opovězen odboj těla proti duchu. Jako vyhnanci a
štvanci z pravé a jediné otčiny bloudíme zemí touto pustou a bez
cestnou nesoucc si každý ranec vlastních běd a slabostí na bcd
rách svých. l-Iřích Adamův všickni jsme zdědili; ale na tom není
dosti. Nesčetných osobních hříchů dopouštíme se přečasto.
Bohu zželclo se bídy naší; i poslal na svět jednorozeného
Syna Svého — přespanilé Jezulátko. Děťátko toto narodilo se
pod zákonem, jejž Otec nebeský lidem byl dal, aby ty, kteříž _
proti zákonu sc byli prohřešili, vykoupilo. Lidé, sousedé božské
rodiny viděli v dítku Ježíši syna Josefa a Marie; Matka Páně dů
stojnosti svojí nikomu se nevychloubala. Nadešla doba, kdy
Matka Páně naplniti měla z a k o n o č i s t"o v á n í.

Zákon tento

byl pro ni snižující, neboť Matka ]ežíšova, jsouc čistou, nevinnou,
bez poskvrny hříchu prvotního počatou, nepotřebovala očistění
žádného. A hle! Přece podrobuje se zákonu předepsanému.
Nejmilejší v Kristu, t e n t o z á k o n o č i sty, jemuž Matka
Syna Božího podrobiti se nezdráhala a 2 p ů s o b, k t e r ak j ej

vykonala,

položíme si za předmět dnešního svátcčního roz

jímání.
P oj e d n á n í.
I.

Každá matka hebrejská 40 dní po narození chlapce a
80 dní po zrození děvčete zákonem Mojžíšovým považována byla
nečistou. Bylo jí zakázáno dotknouti se věci posvátné a přístup
do svatyně byl jí naprosto zakázán. Biskup Bossuet o matkách
israelských v té věci dí: »Matky hebrejské byly takořka vyobco—

_175—
vány ze společnosti _ vyobcovány svojí vlastní plodností, ježto
narození člověka s kletbou nevyhnutelnou bylo spojeno.:
Pročež, aby matka israelská se společností byla opět usmí
řcna, stanovil zákon, aby 40 dní po zrození chlapce a 60
po narození děvčete z poskvrnění svého ve chrámě se očistila &
dle stavu svého a bohatství dvojí oběť: jednu Bohu díkoslovnou
a druhou jakožto očistu za hřích přinesla. Mimo to každé prvo
rozené dítě Bohu obětováno a vykoupeno býti mělo na věčnou
paměť vysvobození prvorozencův israelských a pobití od anděla
všech prvorozených egyptských.
Obrat'me nyní zřetel k ježíši, božskému Dítku a k Marii,
panenské Matce jeho.
Co hřích Adamův sjcžíšem má společného? Co hřích vůbec
5 ježíšem.> Kterak bude moci Ježíš někdy Vykupitelem hříšného
lidstva slouti, když sám veřejně hříšným se vyzná, když zákonu
očisty se podřizuje?
Jak se bude moci Matka Boží nazývati »bez poskvrny po
čatá,<<jak bude moci tato Ustavičná Panna Chotí Ducha Sv. slouti,
když před celým národem ponese jako jiná žena oběť za hřích,
když jako jiná žena se podrobí zákonu očisty? Ukoncm tímto
přece veřejně bude vyznávati: Jsem hříšnou ženou, potřebující
očisty!
ó přátelé, podivuhodné to zní, že Maria se podrobila zákonu
očisťování, že v očích lidu pokládána byla za hříšníci — ač měla
duši nejčistší, duši nevinnou! Ale Matka Boží tak činí, podrobujíc
se zákonu Božímu. Zákon Boží tak poroučel — a dívka Páně zá—

konu byla poslušna.
() hlubokosti pokory Matky Páně!
() přátelé, pohleďme na sebe! Co se vám zdá, nemusíme-liž
se zardíti, uvažujíce život svůj? Bože na nebesích! Co jsme se již
Tebe nahněvali! C0 žádostí zlých lomcovalo nepokojným srdcem!
C0 myšlének bohaprázdných prokmitlo hlavou —-a při tom všem
na venek jsme- dělali ——
jako bychom byli nejlepšími, nejzbož
nějšími, ncjspravedlivějšími. A při tom všem snad ani nám na
mysl nepřišel ten vniterný rozpor s naším zevnějším chováním,
ani snad se v nás nehnulo svědomí, abychom očistu vykonali
tam, kde hříšná skvrna hyzdí obraz Boží v nás.
Zákonu služebnosti a poddanství podrobil se Pán všech pánův
a Královna nebes stala se poslední ženě israclské podobnou.
řekněte mi, kdo ze smrtelníkův důstojností a věhlasem
tak vysoce jest postaven, že podříditi by se zdráhal zákonu no—
vému, zákonu lásky?
Pyšný prachu země, jsi snad více nežli ]ednorozený Syn
Boží a nebes Královna?
Zmíněný biskup Bossuet uvádí také následující příklad:
Ku zpovědníku přiklekne kajicník — úředník, učitel — vůbec
osoba v úřadě postavená, anebo jinak v osadě velmi vážená. Sotva
zpovědník trochu přísnější počne ukládati osobě této pokání, za
jisté ne bezdůvodně, slyší ihned omluvu kajícníkovu: »Co si lidé
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o mně pomyslí, budou mne míti za velikého hříšníka; postavení,
čest moje velice tim utrpí.a
_ ' ježíš a Maria ovšem tak nemluvili. Pán ]ežíš nepraví: »Lidé
Mne budou míti za hříšníka, dám-li se obřezati, bude-li za Mne
výkupné podáno.<<

Maria Panna neprayí: »Lidé považovati mne budou za oby
čejnou, hříšnou matku; snížena bude svatost Syna mého i dů
stojnost moje.“
ježíše a Marii následovali v jednání svém svatí a světice Boží.
IIeslo Serafínského Otce Františka: »Můj Bůh, moje všecko,<<
jasně tomu nasvědčuje. Co nám po lidech! »Tolik stojím, zač mč
Bůh cení,<<praví zmíněný světec. Chválou lidí nezmění Bůh Svého
o mně soudu, jakož ani hana lidí u Boha v ničem mi nezadá.
Věru, milý křesťane, tolik stojíš, jak vysoko tě cení Bůh;
jakou cenu ti lidé přikládají, ani mnoho na váhu nepadá, poně
vadž úsudek lidský přečasto jest jednostranný. Ani sv. Augustin_
neměl za to, že vyznáním vlastních chyb biskupskému úřadu svému
uškodí. Rovněž veliký prorok při březích Jordánských a největší
mezi syny lidskými sv. jan Křtitel, předchůdce Páně, vyznal a
nezapřel a vyznal, že jest jenom hlasem volajícím na poušti, že
není Kristem -——
alc předchůdcem

jeho.

křesťané, rozkaz Boží a nejsvětější vůle Páně, kterážto
v nařízeních sv. katolické Církve nám ve známost se uvádí, budtež
vodítkem konání našeho, byt' i to vše se sebezapřením a poko
řením spojeno bylo. B ů h můj, m oj e v š c c k o.

ll.

A nyní, v Kristu shromáždění, vizme, kterak Matka Boží
vykonala onen pro ni tak pokořujici úkon očisty.
Ač — a to právě pro svoji ochotu —- na důstojnosti Boho
rodičky v ničem si nezadala, přece i literu i ducha zákona věrně
a úplně vykonala. jako chudá žena vzala dvé holoubátek a sice
jedno, aby Bohu v oběť díkoslovnou a druhé za domnělou hříš
nost obětováno bylo.
„
Vizme královnu Všech svatých, jak ve chrámě si vede! Zád
ných zvláštností nečiní, nižádných ohledův pro sebe nežádá. Za—
stavila se ihned v prvnim oddělení chrámovém, jako ta nejposled
nější matka israelská. Kněze uctivě za očistu poprosila a tento
nad ní předepsané modlitby vykonal. Bůh znal nad padlý sníh
bělejší nitro Matky Syna Svého a Bohorodičce to stačilo a neko
nečně ji to blažilo.
jak jinak počíná si mnohá matka křesťanská. Ta by chtěla,
aby úvod jí k vůli děl se v jejím vlastním domě, jiná opět obje
vuje se před oltářem Páně, kde všickni lidé sobě na vzájem rovni
jsou, jako hrdá královna.
A mnohý kajicník, jako by si nebyl vědom žádné viny, při
kleká směle a pánovitě, ač přiklekne-li vůbec, ku soudné stolici
Kristově na zemi, ku sv. zpovědnici, aby soudu Ježíše Krista se
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podřídil. Pravím »soudu Ježíše Krista-; jestif zpověď Kristovým
soudem, nebot učitel Církve sv. ]arolim nazývá ji zřejmě: antici
patum Christi judicium.
Kterási císařovna řecká ve své císařské kapli postaviti dala
pro sebe trůn a pod trůncm hodně nízko upraviti pro zpovědníka
stolici. Zpovědník však ji pravil: »Před Bohem na kolenala Ci
jest snad hřích velikých pánův menší, nežli hřích žebrákův? Duch
Sv. o tom jinak soudí: »Mocní mocné muky trpěti budoux
Zdaž a kterak uškoditi může vysoce postavenému člověku
na důstojnosti před lidmi, poklekne-li pokorně a bije-li se poní
žcně v prsa? Ale to jest to: Pýcha, pýcha, pýcha.
Dábcl nechtěl Bohu sloužiti a proto přišel Syn Boží a Tento
nepřišel dáti si sloužit, nýbrž aby, jakožto Bůh-člověk — lidem
sloužil. My všickni lidé dohromady z jednoho jsme bláta a jednu
zúrodníme zemi a proto, at" žebrák nebo pán: před Bohem na
kolena! Před takovým Pánem, jako jcst Bůh, nechat zmizí naše
tituly: tu jsme jako dítky před Otcem svým, jenž nás všecky
stejně otcovsky miluje, o nás se stará. Pán Ježíš za nás všecky
na potupnóm dřevě kříže umřel a každodenně se na oltářích obč
tuje. Před tímto Pánem a Otcem naším nemá žádné dítko jeho
pozemské, byť i v královský zdobilo se diadem, nic zvláštního;
zákon nový stejně nás všecky zavazuje, nezavazuje pak nás ku
otroctví, ale ku svobodě synův Božích. Pán a Spasitel náš volá
k nám: »Učte se ode Mně, neboť jsem pokorným a poníženým
Srdcem.<< Vůle Boží, Církvi katolickou hlásaná, budiž tedy vůdčí
hvězdou naší, byt' nás vykonání této božské vůle sebezapření a
naplnění zákona lásky mnohdy i ponížení stálo. ježíš a Maria
se nevymlouvali. A dnes, kdy hořící svíce u průvodu poneseme,
slibme Pánu ]cžíši, že za světlem jeho Evangelia vždycky budeme
kráčeti a pro ]ežíše a zákon Jeho nic že těžkým nám nebude.
Amen.

Ant Ben. koop. v K. na Moravě.

Svátek Očišťování Panny Marie.
Osoby v chrámu Jerusalémském: a) Ježíš jako dítko, b) Maria,
c) Simeon.
»Ncsli jej do ]erusaléma, aby ho po
stavili před Pánem.c
Luk. 2, 22.

Ve starém zákoně bylo předepsáno, aby matka 40. aneb
80. den po narození dítka svého dle toho, bylo-li dítko chlapcem
aneb dívkou, v chrámě ]erusalemském občt očistnou přinesla,
totiž jednoročního beránka a holoubátko, aneb když chudou byla,
místo beránka holubičku; mimo to, co vděčnou upomínku té veliké
milosti Boží, že v Egyptě prvorození israelští zázračně zachráněni
byli, kdežto prvorození egyptští mečem anděla smrti všichni pohu
beni, aby všickni prvorození chlapci v chrámu Páně obětováni
a vykoupeni byli. A aby tento dvojí zákon vyplnila, a jemu zadost
učinila, šli také Maria a Josef po uplynutí určitého času s božským
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dítčtem do jerusaléma, a dnes ten den, kdy Církev katolická si
tento děj a všechna při něm udavší se tajemství připomíná. Proto
velí předčítati věřícím svým onu vznešenou částku svatého evan- '
gelia Lukášova, kde vylíčeno jest, co se v chrámu jerusalemském
událo, když Maria svou oběť očistnou přinášela a božské dítě
před Pánem postavila. Tento v pravdě vznešený oddíl, (úryvek)
sv. evangelia, zasluhuje toho, abychom malou chvíli zdrželi se
při zbožném rozjímání jeho.
Proto alespoň v mysli své postavme se do chrámu jerusa
lemského, a uvažujme o jednotlivých osobách té svaté společnosti,
kterou tu spatřujeme, zvláště:
1. Pána ježíše jako dítko;
2. jeho Matku Marii;
3. ctihodného starce Simeona.
I.

1. Co činí božské dítě? Ono obětuje se již v nejútlejším
věku Svém Otci nebeskému. Protož ježíš vcházeje na svět dí:
»Obětí a darů nechtěl jsi, ale tělo způsobil jsi mi; oběti zápalné
a oběti za hřích nelíbily se tobě. Tehdy řekl jsem: aj, jdu; na
počátku knihy psáno jest o mně: abych činil, Bože, vůli Tvou.<<
K Žid. 10, 5 7.

2. O, mládeži křesťanská, následuj i ty dítě božské, a ne
prodlévej, neváhej a nemcškej i ty Pánu se občtovati! »Dej mi
synu můj, srdce tvé.<< Přísloví 23, 26. »Synu můj, jestliže by
tě lákali hříšníci, nepřivoluj jim.<< Přísloví 1,10 —Ten,jenž
dnes jako malé dítě Otci nebeskému se obětoval, s Nímž jedné
bytosti jest, volá k Sobě malé dítky, slovy: »Nechte maličkých
ke mně přijíti, ncb jejich jest království nebeské.<< Marek 10, 14.
»Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své, prve
než přijde čas trápení, a přiblíží se leta, o nichž díš: nelíbí se
mi.c liccl. 12, 1.
3. Ach, jakž bys toho jednou litoval, když bys teprve později
Pánu se obětoval, že jsi oběť tu nepřinesl již v útlém věku svém.
»Pozdě zamiloval jsem si tebe, věčně stará a vždy nová kráso,
běda věku tomu, v kterém jsem nemiloval tebel<< volá svatý
Augustin. A jak bys želel po celou věčnost, že jsi v tomto životě
zcela nikdy Boha milovati nazačal, a proto: »Neprodlévej obrátiti

se ku aPánu,
odkladej
den tě.<
ode Sirach
dne. Nebo
přijde hněv
jeho,
v časaniz
pomsty
rozptýlí
5, 8 náhle
9.
4. Co se praví dále o dítěti ježíšovi?
a) Ze jest naším světlem. Tak i Pán ježíš Sebe nazývá, tak
jmenují Ho apoštolové.
toho patrno, že všickni ti ve tmách tapají, kdo Pána ježíše
nenásleduji. 0, lidé ubozi, kteří posud v pohanství, aneb bez
víry pravé jste! I my křesťané, ve tmách se nalezámc tenkrátc,
když měřítkem svého myšlení a skutků svých učiníme něco jiného
než učení Kristovo. »Moudrost zajisté toho světa bláznovstvím
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jest u Boha! nebo psáno jest: Polapím moudré vchytrosti jejichx:
]. Kor. 3, 19.
b) ]ežíš Kristus budiž naší slávou a chloubou. »Kdo se chlubí,
v Pánu se chlub.<< Kor. 1, 31. »Ode mne odstup, abych se chlubil
leč v kříži P. n. ]. K. Gal. 6, 14. Pán jest naší chloubou před

Bohem, poněvadž skrze Něho se ospravedlňujeme; naší slávou
před lidmi, poněvadž nás Sám jednou oslaví. Všechna sláva ostatní
marnou jest.
Il.

Patřte, ó křesťané, na Marii
1. dokonalou poslušnost. Zákon očisťování se ji ani netýkal,

a přece chtěla mu zadost učiniti. Pryč tedy s neposlušnosti
a s planými omluvami. »chšíť jest zajisté poslušenství nežli obět'
a uposlechnouti více, nežli obětovati tuk skopců. Nebo jako hřích
věštby jest odpírati, a jako nešlechetnost modlářství nechtíti při
\'oliti.<< 1. Král.

15 22

23.

2. Vizte hlubokou pokoru. Maria skrývá tu svou velikou
přednost, že jest matkou a pannou zároveň, a dovoluje, aby lidé
ji považovali za prostou hříšnou matku. A co činíme my hříšníci?
Před lidmi, před Bohem a jeho zástupcem, knězem, a sami před
sebou hledíme tak často své skutečné hříchy a nepravosti skrývati.
»Kdo se ponížuje, bude povýšena Luk. 14, 11. »Nebudete-li
jak maličká pacholata, nevejdetc do království nebeského. Mat.
3. Vizte chudobu Panny Marie; ona přináší oběť chudých.
Chudý křesťana, raduj se z toho, že se i tobě stává, jako matce
Páně. »Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království
nebeské.<< Mat. 5, 3.

4. Vizte matku bolestnou. »Meč pronikne tvou vlastní duši.<<
Luk. 2, 35. Bolesti Panny Marie byl příčinou její božský syn;
bolesti mateřské Panny Marie byly poctivé, neb Syn její byl nej—
světějším. jak nešťastnými jsou ty matky, jimž neřesti a nepra
vosti vlastních ditek bolesti působí. "»Hory, padněte na nás, pahrb
kové, přikryjte' nás,<<tak volati musíš, matko ty.
5. Proto viztc vy rodičové na Marii příklad, jak byste Bohu
dítky své ve zbožné modlitbě obětovati měli. O rodičové! Buďte
o duševní blaho dítek svých pečlivými od prvního okamžiku života
jejich. Mluvte s nimi nejen o Bohu. ale i s Bohem na modlitbách
o svých dítkách. Ještě posud vždy matky po porodu s dítkami
do kostela uváděny bývají, opakujte, vy matky, ještěi později
tuto obět' Bohu. Ano, i tenkrátc, kdyby vaše dítky se zvrhly ane
zdařily, ó tu, rodičové křesťanští, ncpřestávejte k Bohu za dítky
své se modliti. Pamatujte při tom na sv. Moniku.
III.

1. Simeon byl spravedlivým. Nezůstávejme také i my žádnému
nic dlužní, než abychom se vespolek milovali. Každému dávejmc,
co mu patří.
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2. Simeon byl bohabojným. »Blahoslavený muž, který se
bojí Hospodina. <: Žalm 111, 1. Jiného báti se nesmíme.
3. Simeon očekával útěchu Israele, Vykupitele a Spasitele
světa; a Duch Svatý, který v něm přebýval, přislíbil mu, že dříve
nezemře, pokud neuzří Pomaza'ného Páně. »— Vizte, jak laskavě
sklání se Bůh k těm, kteří mu slouží, v jejich utrpení. — Ach,
jak líchou a marnou jest ta útěcha, kterou svět dětem svým po
skytuje! A jak mnoho přislíbuje svět, čemu nedostoji! »Nebo
dvoje zlé učinil lid můj: mne opustili, studnici vody živé, a kopali

sobě 2cisterny, cisterny rozpukané, které nemohou držeti vody.c
jer.
4.183imcon béře dítě na lokty své. Č), kdo popíšejeho štěstí!
Kdo vylíčí blaženost naši, když téhož Spasitele na jazyk svůj a do
svého srdce přijímati můžeme!
5. Simeon rád umírá. Praví: »Nyní propouštíš, Pane, služeb
níka svého podle slova svého v pokoji, neboť jsou viděly oči mé
spasení tvé, které jsi připravil před obličejem všech lidí; světlo
k zjevení národům, a k slávě lidu svého israelského. c
Budeme i my rádi umírati;> Žijeme-li jako Simeon, pak za
jisté ano! Pak i my po sv. přijímání, až přijmeme Spasitele v nej
světější svátosti jako posilu na cestu do věčnosti, pak i my bu
deme moci říci: »Viděli jsme spasení světa. =vAlei my řekneme:
»Nyni uvidíme jej tváří v tvář.<<—-Vám rodičům a starým lidem
budiž Simeon vzorem, abyste se i vy na šťastnou hodinku smrti
své ážně připravovali.
A proto my všichni, malí i velcí, staří i mladí, učiňme dnes to
pevné přesevzetí, že Bohu všemohoucímu v tomto životě věrně
sloužiti budeme, jako to činila Maria, abychom s Marií na nebi
Boha tváří v tvář v jeho vznešenosti a vclebnosti pom dtl mohli.
() María, Nlatko naše, vypros nám u Boha tuto velikou milost.
Amen.

Gótschner Jan, duchovní správce v Pardubicích.

Neděle IV. po Zjevení Páně.
Které bouře jsou záhubné?
'A aj, bouře veliká stala se na mořilc
Mat. 8, 24.

Hrůzná jsou všecky bouře; hrůzné jsou bouře na zemi, hrůz—
nější jsou ale bouře na moři; říká se proto: »K d o s e n ec h c e

modliti, ten aťse vydá na moře v čas bouře moř
ské, a naučí

se modliti.<<

Že hrůzné jsou, o tom i dnešní

svaté evangelium důkaz podává, svatí apoštolové byli s ježíšem
na lodi, a aj, tu pojednou se stala bouře veliká na moři; tu je
pojala taková bázeň a zmocnil se jich takový strach, že celi zdě—

šení jsouce, Z\olali: »Pane, zachovej

nás, hyneme.<<
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llrůzné jsou bouře pro spravedlivé, jak na svatých apoštolech vi
díme; hrůznějši jsou ale pro hříšníky; v čas bouře svírá mocně
hříšníky strach a bázeň! Jeden nevěrec a upírač Boha nalezal se
v čas bouře na moři; bouře byla krutá; a co volal.> Ač v Boha

nevěřil,volal stále: »Božc, ty mne pronásleduješla

——

Než nejsou jen bouře v přírodě a na moři, jsou bouře
i v životě lidském; a i ty jsou hrůzné a strašné; než žádná bouře,
i kdyby sebe hrůznější byla, není záhubná pro ty, kteří Boha

milují;milujícím Boha všecky věci k d obrému
Drazípřátelé,0 rozličných těch bouřích, pokud
a jak jsou nám záhwbné, budeme dnes rozjímati.

prospívají.

Slyšte mne pozorně,když ......

Pojednání.
Mírné bouře v přírodě jsou užitečny v'elmi; při takových
bouřích čistí se vzduch, země se zvlažujc a zúrodňuje; po tako
vých mírných bouřích okřivá celá příroda. Než bývají bouře i zhoubné ;
zhoubnou jest bouře, když blesk domy a příbytky zapaluje,
když kroupy ničí úrodu země a zmařují tak práci rolníkovu;
zhoubné jsou bouře, které za následek mají hrůznou povodeň.
Než ať jsou toho druhu bouře zhoubné vůbec, nebývají tak
zhoubné pro ty, kteří Boha milují, kteří je tiše a trpělivě snášejí;
jako milujícím Boha všecky věci k dobrému prospívají, prospívají
jim i tyto bouře; Bůh takovým i ty jinak zhoubné bouře opět
k dobrému obrací. Zhoubné jsou ale bouře ty v pravém smyslu
slova a v celém objemu a pojmu svém pro hříšníka, když ho
k pokání a života polepšení nepohnou, když se po nich hříšník
nelepší, ano když se ještě rouhá, vše proklíná, netrpělivým jest,
sobě zoufá, nebo dokonce sobě i život bere!
Takové bouře jsou zhoubné nejvýš; v takových přichází
člověk o všecko, v nich přichází člověk i o věčné spasení, () život
věčný! Bouře, v časném ohledu zhoubné, posýlá Bůh často na
hříšníka, aby ho k pokání pohnul; ony jsou takořka posledním
prostředkem k jeho obrácení a polepšení; než nepohnou-li ani
ony hříšníka k pokání, ano zatvrdí—lise v nich hříšník ještě více,
tu se stávají zhoubnými nejvýš, an s časným blahem ztrácí v nich
zatvrzelý hříšník i věčné blaho. Zádná bouře není zhoubná, jestli
my ji zhoubnou neučiníme; není zhoubná pro věřící a Boha mi
lující; není zhoubná pro hříšníky, kteří se pak polepší; pro ty
všecky jest ještě spásonosná a užitečná nejvýš; ale pro hříšníky,
kteří se nelepší, ale ještě více zatvrzují, pro ty je ve všem ohledu
zhoubná nejvýš! Milujme Boha a každá bouře bude pro nás uži—
tečna; lepšcme se a Bůh i tenkrátc bouři tu obrátí k našemu
dobrému

——jinak ale zahyneme v ni.

Jiná zlá, hrůzná a strašná

bouře jest bouře

proti Bohu, proti Ježíši, Církvi, víře a proti svatému náboženství.
Bouří tou jest: panující nevěra a panující bludy, kacířství, proná—
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sledování Církve a svatého náboženství; takové bouře povstaly
již často v těch osmnácte stoletích po Kristu; taková bouře bylo pro
následování Církve po 300 let; takovou bouří byla všecka kacíř
ství, ku př. Ariovo a u nás Husovo; i nyní panuje taková bouře;
svět a peklo, síla hmotná a falešná se spolčily, aby bojovaly proti
Bohu, Kristu a Církvi, aby odtrhly lid od Boha, ježíšc a Církve!
Tyto bouře nejsou nebezpečný a jsou nebezpečny; ony nejsou
nebezpečny pro ty, kteří mají živou a pevnou víru, kteří s celou
duší lnou k Církvi svaté, kteří žijí ctnostné a svaté; víra takových
přestojí a vydrží všecko pronásledování. Církev nebude nikdy od
bran pekelných přemožena; a proto nebude ani věřící přemožen,
který se Církve drží a ku Církvi Inc; a ctnostný se nemusí též
v takových protivenstvích a bojích proti Bohu, ]ežíši, Církvi, pravdě
a víře báti, ana ctnost jest ovoce víry, an ctnostný má milost
Boží, a ta ho nenechá klesnouti, ta nedopustí, aby od víry od
padl. Tyto bouře jsou pro věřícího i užitečny, neb jsou zkouškou
pro jeho viru; setrvá-li ve víře, vydrží-li a obstojí—li zkoušku tu
dobře, má z víry své ještě větší zásluhu. ] pro věřící, a pro získání
větších zásluh, dopouští Bůh takové bouře; proto praví svatý
Pavel také: »Nebof musejí mezi vámi i kacířství býti, aby zje
vení byli mezi vámi ti, kteříž jsou zl<ušcni.c 1. Kor. 11, 19.

Tyto bouře se stávají i v jiném ohledu ještě pro takové
ctnostné a věřící křesťany užitečny; někdy snáší při tom takový
i hanu a potupu, bývá pronásledován, trpí i žalář a vyhnanství;
on si dobývá tak i koruny mučennické. jiný užitek pozůstavá
v tom, že jest horlivým na modlitbách, aby Bůh ukrátíl bouře a pro
tívenství ty, že slabé ve víře utvrzuje; on vezme za to i mzdu
a odměnu apoštola. Pak jsou užitečny i proto,že se humno Církve
čistí, t. j., že nehodní odpadávají, že pleva od zrna bývá odlou
čena a pak že se vědomí katolické probuzujc a utvrzuje.
Než jako jsou bouře ty užitečny pro silné ve víře, jsou ne
bezpečné a záhubné pro ty, kteří js'ou slabé viry; pro ty, kteří
hoví hřiehům a nepravostem. O tací z většího dílu odpadávají od
víry & pravdy, od Boha a Církve. Ony jsou nebezpečny pro ty,
kteří ve svatém náboženství nejsou důkladně poučeni, kteří mají
jen mělkou a povrchní známost svatého náboženství; takoví se
nechají lehce přemluviti a obalamutiti, že přijmou lež za pravdu,
a uvěří bludu a klamu. Proto volám, an nyní zuří taková bouře:
Roste v známosti svatého náboženství, abyste svedení nebyli.
Buďte silní u víře, ana víra darem Božím jest. Proto proste Boha
o víru a osvíceno'st, abyste o viru připraveni nebyli; žijte ctnostnč,
čiňte pokání, nezapomeňte nikdy, že _;ako pravda jest světlo, tak
jest blud zase tma a temnost; nezapomeňte, že jako pravda plodí
skutky světla, bludy zas plodí skutky temnosti; a konečně neza

pomeňte, že jako blud jest otcem hříchu, í hřích bývá často
o t c e m b 1 11(1 u !

Za našeho času hrůznč se bludy rozšiřují a co jest toho
příčinou? Že lid žije hříšně a prostopášně; nevěra plodí hříchy;
jest to starou pravdou, že kdo odhodí dogmatiku, odhodí í mo
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rálku, t. j. že kdo přestane věřiti, přestane i ctnostně podle víry
žíti; ale i to se stává, že i jinak věřící, vede-li dlouhý čas hříšný
život, se lehce, a to zvlášť v bouři té stává nevěrcem; hřích ho
nutí k nevěře, jen aby se ho hříšník nezřekl; ano Bůh opouští
takového hříšníka milostí svou, a tak se pak stává nevěrcem;
Bůh mu z trestu bere i víru, bere mu království Boží, jako je
bere hříšným národům. Mat. 21, 43. Proto volám: žijte ctnostně,
roste v známosti Boha a Ježíše Krista. Modlete se v té bouři

o víru; volejte:Pane, zachovej

nás, hyneme.

Nejvíce jsou ale bouře ty zhoubné pro ty, kteří je sami
způsobují, kteří se Kristu protiví, Církev pronásledují, bludy roz
šiřují. Bůh nebývá posmíván. Takoví berou zlý konec vždy, jestli
se nepoznají; a po smrti bude jejich osudem osud ďábla, jehož
náhončí jsou; na takových se vyplní vždy: »Běda tomu, skrze
koho pochází pohoršení ;<<a slova: »A kdož by padl na ten kámen,
rozrazí se; a na kohož upadne, toho setře. Mat. 21, 44

3. jiné bouře hrůzné jsou bouře našichzlýchnáru
živostí a vášní, bouře pokušení všeho druhu. l tyto bouře bývají
užitečný, ale i škodlivy; užitečný jsou pro toho, kdo vzdor bouřím
těm, vzdor pokušením všeho druhu v dobrém setrvá, neklesne,
kdo v nich zvítězí; takový má z dobrého, ze všeliké ctnosti, proti
které byl pokoušen, ještě větší zásluhu a odměnu. Svatý Jakob
praví: »Blahoslavcný muž, kterýž snáší pokušení; nebo když bude
zkušen, vezme korunu života, kterou zaslíbil Bůh těm, kteří Ho
milují.c jak. 1, 12.; ano pokušení jest často i potřebné a pro—
spěšné. Svatý Prosper praví: »K velikému veřících prospěchu po
nechána jest příčina bojů, aby se svatost nevypínala, když mdloba
tepána bývá.: A Origencs pravil: »Jako se maso, nebývá-li naso
leno, zkazí, byť i zdravé a výborné bylo, rovněž tak i duch v brzku
se rozpouští a v nekázeň klesá, nebývá-li pokušeními pobouzen.c
Než pokušení jsou i zhoubná, když se jimi člověk podmaniti
a unášeti nechává. Člověk prchlivý ku př. a zlostný, jestli neumí
nad sebou panovati, čeho všeho jest v zlosti schopen? Nedopustil
se již mnohý v stavu takovém těch největších zločinů, ano i vraždy?
Kam mstivost vede, vidíme též v životě lidském; vůbec plodí
všecky naše vášně, neumíme-li je krotiti, mnoho zlého. Do veli
kých hříchů přivádí člověka i pokušení ostatní, neozbrojí-li se
člověk proti nim. C0 tu činiti třeba? Tu nezpomůžc nic než sebe
zapírání, odpírání, krocení zlých náruživostí; proto pravil Kristus:
»Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám.<< Tu jest potřebí
vzpomenouti sobě na Boha vševědoucího, na Jeho svatost a spra
vedlnost; tu jest potřebí říci sobě, co řekl Ježíš ďáblovi na poušti,
totiž: »Psáno jest:, t. j. Bůh to zapověděl, tak jest psáno vPísmě
svatém; tu jest potřebí utíkati, tu jest potřebí se modliti: >Ne-'
uvod' nás v pokušení), »Pane, zachovej nás, hynemc.<< Kdo toto
všecko nečiní, ten v bouřích těch neobstojí, pro takového se stávají
zhoubné a zkázonosne nejvýš. Kdo chceš obstáti, zbroj se silnou

vírou

v B 0 ha; víra přemahá svět, praví sv. jan; víra přemůže
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i bouře adává
učinítěm,
je neškodny.
Zbroj Luk.l
se mnodlitbou.
»Bůh ducha
dobrého
kteříž I—Ioprosí.
1,

4.jiná hrůzná bouře jest bouře zlého svě

domí.
O nešťastný člověk, jehož svědomí se bouří! Nic není
hroznějšího nad bouři svědomí zlého! Sallust napsal o zlopověst
ném Katilinovi takto: »Zprzněná jeho mysl,\s bohy i lidmi roz
dvojená, nedala se ni bděním ni spaním ukonejšiti; tak řádilo
svědomí v rozbouřeném' jeho srdci. Tudy byla barva zsinalá, oči
děsné, chůze brzo kvapná, brzo zdlouhavá, vůbec jevila se v po
stavě jeho a v tváři zběsilost.<< Než vzdor tomu jest bouře ta
užitečná a prospěšná, a jen vinou člověka se stává zhoubná nejvýš.
Ona jest užitečnou, pohne-li se člověk hlasem svědomí svého ku
pokání a činí-li je; zhoubnou ale, zatvrdí-li se člověk ještě více,
uspí-li svědomí své napořád, zoufá-li jako Kain a jidáš! Bouře
zlého svědomí zažehná se šťastně jen pokáním. Pokání promění
bouři tu v klid blaživý, promění stav hrůzný v stav slávy, dle
slov svatého Pavla: »Sláva naše tato jest, svědectví svědomí na—
šeho. 2 Kor. 1, 12.
5. Konečně jsou ještě jedny bouře hrůzné, a to jsou války,

nepokoje a i rozbroje domácí. Bouřetyjsou jak hrůzné tak zkázo
nosné a zhoubné, ty proměňují slzavé údolí toto v pravé peklo.
Ony jsou předchůdcem věčných muk. A co je způsobuje? Zlá
vůle, a jen zlá vůle, hřích a nepravost. Kde jsou lidé dobré vůle,
tam jest pokoj; kde se ale nepravosti umístnily, tam povstávají
bouře tyto. Tyto bouře jsou užitečny jen tichým a pokorným,
kteří se řídí dle slov Kristových: »Učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorný srdcemc. Všem ostatním jsou zhoubné a to
v časném i duchovním ohledu. Buďte dobré vůle, budte tiši a po
korni srdcem a naleznete uprostřed bouří těch odpočinutí dušcm
svým. Mat. 11, 29. Varujte se hříchu a nebude bouří těch; ne
dejte sluchu nevěrcům a zlým lidem, a budou zažehnány všecky
nepokoje i ve vlasti. Držte se Boha a Bůh dá pokoj lidem dobré
vůle. Nepokoje jsou ovoce hříchu a nepravosti, a nevěra je stále
rozněcuje a udržuje.
jsou rozličné bouře v životě lidském, všecky jsou hrůzné, ale
zhoubné jsou jen tenkráte, když je neumíme k dobrému obrátiti.
Kdo se Boha drží, kdo pokání činí, pro toho nejsou zhoubné,
ale užitečné. Kdo se Boha drží a Boha za ukončení jich prosí,
s učcnníky Páně volaje: :Pane, zachovej nás, hyneme,<<takový
se dočká brzkého jich skončení, dočká se utišení. Kdo se Boha
drží,' kdo ve všech bouřích života vezdejšího dle vůle Boží se řídí,
tomu se obrátí k dobrému, nebo milujícím Boha všecky věci k do
brému prospívají. Kdo v nich v dobrém setrvá, ten bude spasen
a dojde věčného v Bohu odpočinutí. Amen.
lan Podlaha, bisk. vikář a farář Stálecký.
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Katechese o křesťanské naději.
Pro 4. třídu škol osmitřídních napsal Dr. JAN SÝKORA.

již po několik hodin učily jste se, milé dítky,o prvním při-'
kázání Božím. Poznaly jste, že přikazuje se v něm předem, aby
chom v jednoho Boha věřili, a slyšely jste též, jak máme v Boha
věřit, aby naše víra líbila se Bohu. Dnes zopakujeme si to vše
krátce, a potom budu vám vykládati, co se ještě vtom přikázání
velí. Co znamená: Máme v Boha věřiti? Proč máme věřiti v Boha?
Komu jest víry třeba? jaká má býti víra naše? Co protivuje se
vířc? V prvním přikázání přikazuje se však také, abychom v Boha
doufali, či abychom měli v Boha naději. O věci té slyšely jste
poněkud již vloni. jmenovitě poznaly jste, co že znamená: Máme
v Boha doufati? Proč máme doufati v Boha? Co doufáme od
Boha? Nyní vyložím vám, jak máme v Boha doufati, aby naše
doufání neboli naděje Bohu se líbila.
Kterak máme doufati v Boha, ukázal Abraham svým pří
kladem. jemu slíbil Bůh, že bude míti mnoho potomků. Ale již
sestaral, bylo mu již přes 90 roků a ještě neměl ani jednoho syna.
lu mohla snadno napadnout ho myšlenka: To již sotva budu
míti potomky. To se již as nevyplní, co Bůh slíbil. Avšak nemyslil
tak, nepochyboval tedy o tom, co mu Bůh slíbil; naopak zcela
na jisto čekal, že bude míti mnoho potomků, poněvadž to Pán
Bůh řekl. Konečně narodil se mu syn Isák. Ale když dorostl,
přikázal Pán Bůh Abrahamovi, aby ho obětoval. Měl ho tedy
zabít, na hranici spálit a tak podat Bohu v občt'. Tu nastalo ve
liké pokušení pro Abrahama, aby si myslil: No, to už nebudu
míti žádných potomků, pokušení tedy, aby přestal doufati, co Bůh
mu slíbil. Ale Abraham ani v tomto tak velikém pokušení ne—
přestal doufati v Boha, nespustil se tedy ani v největším poku
šení té naděje, že stane se, co Bůh slíbil. A jak víte, nezklamal
se. Co slíbil Bůh Abrahamovi? Kterak očekával to? Ano. On ne—
myslil si, že snad se to nestane, aneb: kdo ví, zdali se to stane;
nepochyboval tedy, že se stane, co Bůh slíbil. Očekával tudíž, co
Bůh slíbil, a neměl při tom pražádné pochybnosti, že se to snad
nevyplní, a proto říkáme, že beze vší pochybnosti očekával od
Rádce duchovní.
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Boha to dobré, “které mu slíbil. Kterak očekával to Abraham? (Na
piš: . . . beze vší pochybnosti vše dobré od Boha očekával.)
Takto očekávati či doufati nepřestal ani tehdy, když se zdálo, že
nebude již míti více potomků a když proto největší nastalo po
kušení, aby si myslil, že Bůh nevyplní, co slíbil; nespustil se
tudíž své naděje v Boha ani v největším pokušení. Ani kdy ne
spustil se Abraham své naděje? Ceho nespustil se ani v největším
pokušení? (Připišz a té naděje ani v největším pokušení se ne
spustil.) Ještě jednou, kterak očekával Abraham to dobré od Boha,
které mu slíbil? Ani kdy nespustil se té naděje? A poněvadž
Abraham beze vší pochybnosti očekával dobré od Boha, a té na
děje ani v největším pokušení se nespustil, říkáme, že doufal
p cvn ě. (Napiš z počátku: Pevně doufal.) Kterak doufal Abra
ham.> Proč říkáme tak? Ano, tak máme i my doufati od Boha
vše dobré, které nám slíbil. Neboť on jest všemohoucí, nejvýš
dobrotivý a věrný, a proto nejen může, nýbrž také chce dáti a
jistě dá to dobré, které slíbil. Kterak tedy máme doufati v Boha?
Kdo doufl pevně? (Po případě ukaž na tabuli. — Nacvič.)
ještě jinou vlastnost má míti naše naděje. Jakou? to pozná
váme na pohanském setníkovi. Pohanský setník jeden měl ne
mocného služebníka. l přišel k Pánu ježíši a prosil Ho, aby mu
služebníka uzdravil. A Pán ]cžíš chtěl jít s ním do domu a slu—
žebníka uzdravit. Ale tu pomyslil si setník: To já nczasluhuji, aby
tak veliký Pán šel ke mně. l řekl: Pane nejsem hoden, abys vešel
pod střechu mou, ale toliko rci slovem a uzdraven bude služeb
ník můj. Setník ten byl si tedy vědom, že není hoden, aby Pán
Ježíš šel k němu do domu, či byl si vědom své nehodnosti. Ale
při tom čekal přece na jisto, že ho Pán Ježíš vyslyší, očekával

to tedy s vědomímči u vědomí své nehodnosti.

Kterak

očekával onen setník od Krista, že uzdraví služebníka jeho? Proč
říkáme, že očekával to u vědomí své nehodnosti.> (Napiš:
u vědomí své nehodnosti . . . očekával.) Očekával to, ne že by
si to byl zasloužil, nýbrž že věděl, jak Pán ]ežíš mocný a dobro
tivý jest, očekával to tedy pro Kristovu moc a dobrotu, či zkrátka
pro Krista samého. Proč očekával ten setník i při vědomí své ne
hodnosti, že bude vyslyšcn? Ano; a jako onen setník, podobně
máme i my očekávati od Boha vše dobré. My také nezasloužili
jsme si ničím, aby nám Pán Bůh dal to dobré, které slíbil. Naopak
my urážíme ho mnohdy a stáváme se tak nehodni jeho darů a
milostí. A toho máme si býti vědomi, když žádáme a očekáváme
od Boha věci dobrých, máme tedy očekávati to také u vědomí
své nehodnosti. Kterak máme očekávati od Boha to 'dobré, jež
slíbil? Ale ovšem, máme to žádati pevně, ne že bychom byli za
sloužili si to sami, nýbrž proto, že nám to zasloužil Pán ježíš Svou
smrti na kříži. Pro čí zásluhy tedy máme očekávati od Boha vše
dobre'? (Napiš za slovo >nehodnostic slova: toliko pro zásluhy
Pána ježíše vše.) Poví to ještě N. A když tak činíme, když tedy
u vědomí své nehodnosti toliko pro zásluhy Pána ježíše všecko
od Boha očekáváme, (tu) doufáme pokorně. Kdo tedy doufá po
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kornč? Kterak máme tudíž také doufati v Boha? Kdo doufá pevně?
Kdo doufá pokorně? (Nacvič.) Tak činí také vždycky Církev sv.
Ona všecky své modlitby končí slovy: :Skrze (pro) Krista Pána
našehOc neb podobnými, a tak vyslovuje, že toliko pro zásluhy
Kristovy očekává vyslyšení proseb svých. A tak ovšem máme
prositi a doufati v Boha všickni.
Však na tom není dosti. Jiné ještě vlastnosti má míti naše
naděje v Boha. Hned je poznáte. Jeden rolník nenasil nic na poli.
A přece chodil se pořád dívat, jak mu tam roste obilí. Jak mu
tam rostlo? Proč nc.> Ovšem. Měl dříve zasíti, měl sám se při
činiti, a potom mohl právem očekávati, že Bůh mu požehná.
A tak vůbec nepostačí, aby člověk pouze doufal v Boha, či dů
věru v Něho měl, nýbrž má též sám se přičiniti. sám vynasnažiti se,
aby došel toho, čeho si přeje, jak praví přísloví: Člověče přičiň se, Pán
Bůh ti požehná. Má tedy i v Boha doufati či důvěru v Boha míti
i sám se snažiti dojíti toho, čeho si přeje. Co má míti člověk v Boha?

Oč se má při té důvěře sám

snažit

i? Ano. Zkrátka tedy:

má při vší důvěře v Boha sám se snažiti dojíti toho, čeho si přeje.
Oč má člověk při vší své důvěře v Boha snažiti se? (Napišz při
vší důvěře v Boha sám se snažiti dojíti toho, čeho si přejeme)
Poví to ještě N. A kdo tak činí — kdo při vši důvěře v Boha

sám se snaží dojíti toho, čeho si přeje, doufá účinli

vč. Kterak

doufá? Kdo doufá účinlivě.? (Nacvič.) Tehdy pak snaží se člověk
sám dojíti toho, čeho si přeje, když koná ty podmínky, pod kte
rými nám Bůh to které dobro slíbil. Bůh na př. slíbil nám od
puštění hříchů, ale jen pod tou podmínkou, že budeme činiti po
kání. Kdo tedy chce dostati odpuštění hříchů, musí tu podmínku
vykonat, musí činiti pokání, a pak jistě dostane odpuštění hříchů.
Aneb, Bůh slíbil nám věčnou blaženost, ale pod tou podmínkou,
že zachováme milost Boží až do smrti, či že v milosti Boží zc
mřeme. Kdo tedy chce přijiti do nebe, musí vykonat podmínku
tuto, musí přičinit se, aby si milost Boží zjednal a v ní až do
smrti setrval; a když v milosti té umře, pak jistojistě dostane se
do nebe. A tak vůbec Bůh slíbil nám různé dary a milosti pod

jistými podmínkami. Ty podmínky musí tedy vykonat, kdo chce
ony dary a milosti obdržet. Koná-li je, tu snaží se sám dojíti
toho, čeho si přeje, a doufá účinlivě. Kterak tedy má se člověk
snažiti dojíti toho, čeho si přeje? jak doufá ten, kdo při vší své
důvěře sám se snaží dojíti toho, čeho si přeje? Kdo doufá pevně?
Kdo pokorně?
(Pokr.)
v'

l

'
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Prl vychovavám deti napomáhej sobe knez
modhtbou.
Napsal

FRANT. CHRAMOSTA.

Aby křesťan v duchovním životě pokroky činil, kromě jiného
jest mu potřebí, by se naučil modliti se. »Proste a bude vám
dáno; hledejte a naleznete; tlucte a bude vám otevřeno! To jsou
13*
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slova, jež ustavičně Spasitel apoštolům připomínal. A apoštolové
svatí, poučeni příkladem i slovem mistrovým, ovečky svoje neu
stále k modlitbě vyzývají. »Na modlitbě trvejte, bdíce v ní s díků
činěním.<<Kol. 4, 2. »Modlete se bez přestánía 1. Thes. 17.
»Modlete se každého času v duchu,i< Eph. 6, 18. volá sv. Pavel
těmi neb podobnými slovy k těm, jcž jest mu k nebi vychovávati.
Není úmyslem naším psáti o důležitosti a potřebě modlitby
vůbec a pro kněze zvláště. Máme na mysli věc, která upřímně
uvážcna a pojata a s pomocí milosti Boží prováděna, může býti
příspěvkem k rozmnožení chuti vyučovati náboženství a snad dosti
veliké užitky přinese drahé mládeži naší, na níž nám tolik záleží.
Obsah článku tohoto Shrnujeme napřed již v těchto slovech:
Učiteli náboženství modli se za děti k vychováváni tobě svěřené
a uč děti modlitby užívati.
Učiteli modlí se za děti!
Každému učiteli vůbec a náboženství zvláště nejskvělejším
ideálem vychováváni jest Ježíš Kristus! Znamená-li vychovávati
uschopňovati a připravovati vůli člověka k jeho výslednímu cíli,
tedy hledati prostředky k cíli směřující, Kristus i cíl člověka i pro—
středky k němu vedoucí nám oznámil. My víme, že povinností
naší jest: hledati nejprvé království Božího a spravedlnosti jeho,
následovati Krista, víme, že člověk není stvořen pro sebe, ale pro
Boha, ne pro zemi, ale pro nebe. Toho cíle ježíš Kristus, jakožto
paedagog, byl sobě vědom. On znal všecky ty prostředky vycho
vávání, všecky okolnosti, kterými na cit i vůli i rozum působiti
možnoI
Avšak, ačkoliv výsledek výchovy jeho neklamný byl, přece
hleděl tento Syn člověka působení svoje učitelské podporovati
prostředky mimořádnými! On věděl že člověk jest sláb, boj zlého
s dobrem ustavičně v něm zuří, příležitosti, pokušení jsou nesčí—
slny a takovy, že právě často ujatý stromek dobra z kořene vy—
vrátiti mohou, věděl, že ne ten, kdo sází, ani kdo zalévá něco
jest, ale kdo vzrůst dává, a proto často a často za drahé ovce
svoje se modlil, ehtěje modlitbou vychování podporovati. ]et' mod
litba pramenem smilování Božího, jest kouzlem, které práeem
našim ono nebeské posvěcení, zduševnční a utvrzcní vtiskuje, jest
pozdvižení mysli k Bohu, rozmluva s Bohem (Sv. Jan Zlat.) jest
smlouva našich proseb s Božím milosrdenstvím.
Proto ježíš Kristus modlitbou prácem Svým požehnání vy
prošoval. Než počal úřad učitelský, modlil se. Když zázračným
způsobem nasytil pět tisíc lidí — rozpustiv zástupy, vstoupil na
horu sám, aby se modlil Mat. 14, 23. dříve než ustanovil vel.
Svátost oltářní, modlil se itaké, v smrtelných úzkostech na hoře
Olivetské volal k Otci Mat. 26, 29. a prosil Otce, aby jméno Své
zvelebil, avšak nejvelebnější modlitba, kterou vedle Otčenáše
v Písmě sv. nalézáme, obsahuje 17. hlava sv. jana, v níž Ježíš,
dříve ještě než odešel přes potok Cedron, aby zrazen byl, modlil
se za Své _oslavení, za Své učenníky, a za všecky, kteří v Něho
budoucně uvěří.

—189—
Stálo by věru za to, by kněz, jemuž svěřeno jest vychová
vání dítek, o modlitbě té často meditoval!
»Oznámil jsem jméno Tvé lidem, které jsi mi dal ze světa.
Tvojiť byli a mně jsi je dal,: modlí se Kristus Pán.
Podobně i katecheta může uvažovati. On oznamuje jméno
Boží dětem, vštěpuje jim vůli Jeho. Různé jsou vlivy, jež působeni
jeho vadí. Síly jsou slaby & nedostatečný — nevrlost, ba omr
zclost často pokoušejí se oň. Namahá síly, pracuje a snad vidi
malý výsledek! Kde jsou prostředky, kterými nudu zažene, sílu
k nové práci načerpá? Kde jest divotvorce, jenž mu poradí, pomůže?
»Otče svatýlx at“ zvolá s Kristem, »zachovcj je, kteréž jsi
mi dal, ve jménu svém, aby byli jedno!<<
»Ncprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od
zlého, posvětiž jich v pravdě své! Aby všichni jedno byli, jako
Ty Otče ve mně a já v Tobě, a aby i oni v nás jedno byli. Otče
spravedlivý, svět Tebe nepoznal: ale já jsem Tebe poznal, i tito
poznali, že Tys mne poslal! A známo jsem jim učinil jméno Tvé
a známo učiním: aby milování, kterýmž jsi mne miloval, bylo
v nich a já v nich.
Ejhle, jaká to krásná modlitba! Co v ní dobrých předsevzetí,
co hlubokých myšlenek, co svatých úmyslů pro učitele nábožen
ství. jest zajisté kněz vůbec a ve škole zvláště nástupce Kristův
apoštol lásky, šířitcl osvěty a pravé lidskosti. jest zástupce toho,
jenž říkal: Nechte maličkých přijíti ke mně a ncbraňtc jim; jest
jistým způsobem v duchovním smyslu, o němž i sv. Pavel píše:
Již nejsem živ já, ale živ jest ve mně Kristus, pakli pro dítě žije
a působí, svoji slávu a svoje vědomosti jim vštípiti hledí a přiči
nuje se, by sebe posvčcoval za ně, aby i ony posvěceny byly
v pravdě a tak aby všechny jedno byly, aby on v nich a ony
v něm modlitbou — tímto duchovním pojítkem spojeny byly, jest
jistým způsobem Spasitelem samým.
Kéž tedy žádný kněz, přípravě se na vyučování neopomine
na několik minut pokleknouti doma a pomodliti se se Šalomou
nem: Dej, Hospodine, svému služebniku srdce k umění schopné,
aby lid Tvůj souditi mohl, a rozcznávati mezi dobrým i zlým.
lll. Král. 3, 9.
Sv. Tomáš Aq. sám vyznal, že vědomosti a učenosti své ne—

.získal tak prací a studiem, jako horlivou modlitbou.
Sám vždy, kdykoliv něco četl, přednášel nebo psal, posvětil
duchovní takovou práci modlitbou, která podnes jeví na sobě
známky zbožného jeho ducha a kde také tato slova přicházejí:
:>Stvořiteli nevyzpytatelný, jenž nazýváš sevpramenem světla a
moudrosti a původem jeho, račiž v temnoty mého rozumu roz
svítiti paprskem jasnosti své, abych dvojího bludu, v němž jsem
se narodil, hříchu totiž a nevědomosti sc vystříhal.<< _

Vždyť připravuje-li se kněz modlitbou a rozjímáním kc mši
svaté, ke sv. zpovědi, prosí-li Ducha Sv. za osvícení před kázáním,
jest toužc povinností jeho svatou, modliti se i před vyučováním
ditek.
(Pokr.)

—190—

Sliby & chyby školy bezkonfessní.
Píše FR. POHUNEK.

(Pokračování)

jako není škola bezkonfcssní pěstitelkou pravé szžnosti, tak
není též pěstitelkou pravé náboženské snášenlivosti. Ci si možno
jenom vážně pomysliti, aby pěstitelkou snášenlivosti byla škola,
kteráž jest sama nesnášenlivá, jako škola bezkonfcssní, kteráž vy
lučuje z výchovy a vyučování všecko, co má ráz konfcssionální,
a kteráž nechce trpěti ve školních síních žádný konfessionální
život;> Zajisté že nikoli; spíše možno říci se Schwarzem a Curt

manncm: ') »Kdyby škola bezkonfessní naplnila svoje chovance
takovým duchem, jakým dýše sama, byli by tito oproti jiným
různým vyznáním rovněž tak nesnášenlivi jako tato škola bez
konfessní. jsou totiž nejen fanatikové náboženského vyznání, nýbrž
i fanatikovérationalismuadeismu. Pramenem však pravé tolerance
jest jediné křesťanství.a Proto také musí křesťan, necht"jest vyznání
kteréhokoli, protestovat proti škole bezkonfessní, kteráž činí nátlak
na svědomí rodičů, dětí i učitelů, bráníc jim, pokud je to v její
moci, vyznávati volně viru svou, dle viry své volně jednati a žíti.
Po právu božském i přirozeném patří děti rodičům; s. timto
právem však béřou na sebe rodiče i povinnost pečovati o tělesné
i duševní potřeby svého dítěte, 0 pokrm, oděv etc. a vychování,
a pokud sahá ve příčině této jejich povinnost, potud sahá též
i jejich právo. A jako nikomu nenapadne chtít zbavit rodiče po
vinnosti pečovati o děti, rovněž tak nemá nikdo na světě pra
žádné k tomu oprávněnosti zkracovati rodiče ve právech jejich
vychovatelských.
Mají—livšak rodiče nezadatelné právo vychovávat v domá
cnosti děti podle vlastních zásad, obzvláště pak právo vychovávat
je náležitě v tom, co jest jim nejdražším & nejsvětějším — ve
svém totiž náboženském vyznání, nepozbývaji toho práva, když
svoje děti svěřují škole, kteráž jest podle svého původu a svého
určení pomocným ústavem rodiny, nýbrž mají i tu právo a po
vinnost žádati, by škola děti jejich vychovávala podle oněch mravně
náboženských zásad, k jakýmž se hlásí oni sami. Jelikož pak této
povinnosti může dostati pouze škola, kteráž působí vduchu jejich
konfcsse, mají plné právo žádati pro své děti školu konfessionální.

Toť jest požadavek svobody

svědomí,

kteráž jest člověku

statkem nejdražším.
A jako mají rodičové právo na výchovu dětí svých v duchu
svého vyznání náboženského, tak mají rovněž i děti právo na
vychováváni v duchu náboženském. Tohoto práva nabývá dítě
rodičů křesťanských na křtu svatém, kde na sebe béře povinnost,
.) Lchrbuch der Erziehung, dil ll. str. 27.
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.dle víry křesťanské ctnostně žíti a v ní až do smrti věrně setrvati.
jelikož však dítě o svou výchovu náboženskou nemůže 'peč0\'ati
samo, jest iz této příčiny povinností jeho rodičů, postarat se o to,
by se dítěti aspoň v míře dostatečné výchovy té dostalo, a to
jak doma, tak ve škole. Nebo jako se rodičové sami této povin
nosti vůči dítěti zbavit nemohou, rovněž tak nemohou dispensovat
od ní toho, kdo jim má v tomto vychováváni bud' pomáhati, neb
je v něm docela zastupovati.
Škola, kteráž přijímá dítě z rukou rodičů k vyučování avy
chováváni, béře tudíž na sebe zároveň i povinnost jak vůči rodičům,
tak vůči dítěti, vychovávat je v duchu té církve, jejíž členem se
stalo na křtu svatém. Tak toho žádá svoboda svědomí, na niž
má i dítě plné právo, ve kterémž je nesmi nikdo zkracovat.
éto povinnosti může však dostát pouze škola konfessní, nebo
jenom tato může, pokud se výchovy týče, budovati na oněch
základech náboženských, jež byly k výchově u dítěte položeny
v domě otcovském a o které se výchova domácí opírá i po dobu
školní docházky. Z téže příčiny může také jenom mezi školou
konfessní a domácností žáků úplná a přátelská býti shoda, proto
že se tu výchova domácí a \ýchova školní navzájem doplňují
a podporují, nebot jsou ovládány jedním a timže duchem. Školou
bezkonfessní ruší se však tato jednota a shoda přátelská, jaká má
býti mezi školou a rodinou, má-li se výchova dětí dařiti. jsou-li
pak děti nuceny choditi do školy bezkonfessní, jest to proti svo
bodě svědomí dětí i rodičů, kteří mají nezvratné právo žádati,
by škola dětí jejich vedla v témže duchu náboženském, v jakém
byly a měly býti vedeny v domácnosti. Že pak škola, jíž svo
boda svědomí není věcí svatou, a kteráž chce v témže duchu
vésti židy, protestanty, katolíky a Bůh ví, koho ještě, a která
tudíž nemůže učiniti plně po právu ani tomu, ani onomu, nemůže
být pěstitclkou pravé náboženské snášenlivosti, nýbrž mnohem
spíše zavdává podnět k nesnášenlivosti, jest na bíledni, a kdo by
o tom snad pochyboval, tomu jest možno uvést na doklad četná
svědectví váhy veliké, svědectví osob, jimž nikdo nemůže vytýkati
strannictví, neb snad docela náboženský fanatismus. Tak vyznal
na př. vzhledem k Holandsku ministr Thorbecke: »Zavedenim
školy státní (bczkonfessní) nenastal, jak se očekávalo, konfessio
nální pokoj, nýbrž právě naopak zvýšily se velmi náboženské
protivy. Žáci stávají se buď lhostejnými k náboženství každému,
nebo, sledují-li opiavdovč vyučováni duchovních své koní—esse,
následkem obzvláštní horlivosti, s jakouž tito vyučují, ještě mnohem
konfessionálnčjšími. “) ]. Dr Schneider nazývá to předsudkem
(v pojednání ve Schmídově realní encyclopadii), domnívá-li se kdo,
že škola bezkonfessní vychovává l\ církevní snášenlivosti. Dvaceti
letá zkušenost, jakéž nabyl v službě školní v různých krajích
státu pruského, poučila prý jej o pr
šenost učinili v Prusku se školami bezkonfessnímí již také dříve
*) Schwarz a Curtmann ]. c. 28.
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nebo "již r. 1822 vydal tam ministr Altenstein výnos, ve kterém
pravil: »Zkušenost nás poučila, že ve školách bezkonfessnich ne
dostává se náležité péče hlavnímu prostředku vychovávacímu,
tptiž náboženství, a jest zcela přirozeno, že jinak ani býti nemůže.
Umyslu, že tyto školy budou více podporovat snášenlivost mezi
přívrženci různých náboženských vyznání, bývá také jenom zřídka
dosaženo, anebo nikdy; spíše zvrhuje se každé napjetí, kteréž
vznikne mezi učiteli různých vyznání, nebo mezi těmito a rodiči
žáků velice snadno v různice náboženské, do nichž bývají nejednou
strženy cclé obce, ať již o jiných nepřístojnostech, jakéž s sebou
přinášejí školy bezkonfcssní, zcela pomlčíme. <<

„e pak jest to stálá vada školy bezkonfessní, viděti z toho,
že po více nežli celém půl století jiný pruský ministr, Dr. Goszler
totiž, vyznal o ní totéž. Nebo když r. 1890. dne 20. března od—
povídal na řeč poslance Rickerta, pravil mezi jiným: »Vy znáte,
pánové, otázku o škole bezkonfessní, již jsem, pokud mi bylo
možno, odstranil, a kde se tak stalo, nastal pokoj.<<
Abychom však se nedovolávali jen svědectví státníků, uvedeme
ještě z celé řady svědectví, jež v příčině této máme po ruce,
alespoň ještě svědectví kazatele protestantského a bádenského
poslance Zittla, jež považujem za tím závažnější, čím větším býval
Zittel odpůrcem školy konfessní a čím více horovával pro školy
bczkonfessní. Muž tento pak dí: »Byla doba, kdy jsem od sply
nutí školy (katolickésprotestantskou) doufal ještě něco více nežli
výhodu pro vyučování a pokladny obecní; doufal jsem totiž, že
takové spojení dětí ve škole bude podporovat ducha náboženské
snášenlivosti. Nyní však již se bohužel nemohu kojit touto nadějí.
Nastalat' nyní změna taková, že se mi to zdá pro vzájemnou
snášenlivost býti výhodnější, jestliže se školy (katolické s pro
testantskými) příliš nestýkají. Lituji, žejest tomu tak, ale musíme
bráti poměry tak, jak vůbec jsou. Že by se v obcích klonili
ktomu, by nábožensky oddělené školy splynuly dohromady, toho
jsem nemohl pozorovati.<<")

Kdo jest tedy přítelem pravě náboženské snášenlivosti, ne
může být přítelem školy bezkonfessní, kteráž sice snášenlivost
pěstovati slibuje, v skutečnosti však překáží výchově náboženské
a rozněcuje nesnášenlivost. Že pak u ní ani jinak býti nemůže,

to spočívájiž vjejí povaze, nebo jsouc

sama nesnášen

liva, ——nutíc totiž žáky různých vyznání, by zasedali v jedněch
školních lavicích, by přijímali nejenom totéž vyučování, nýbrž
i totéž vychováváni, zkracujíc všecky na jejich právech a ne
šetříc jejich náboženských zvláštností —, n e m ů ž e š í ř i t i s n á

š e nl iv 0 st!
,) Kathol. Lehrcrztg. 1891. str. 174.

(Pokračování.)
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Promluvy ku mládeži.
Neděle 1. po Zjevení Páně.
Dne 6. ledna slavili jsme svátek sv. Tří králů čili Zjevení
Páně. Dle tohoto svátku nazývá se i dnešní neděle — první

po Zjevení

Pán č. Kdežto evangelia budoucích neděl po Zjevení
Páně připomínají nám již události z veřejného působení našeho
Spasitele: uvádí nám dnešní sv. evangelium na pamět onu jedinou

významnouudálost, kterou vime z mládí Pána ježíše.
Dle zákona Mojžíšova, měl každý znároda židovského starší
12 let třikráte v roce navštíviti chrám jerusalemský a to: O veli
konocích, o letnicích a o slavnosti stánků.
Když byl Pán ježíš ve 12 letech, chystali se též Panna
Maria a sv. josef na cestu do jerusaléma na slavnost velikonoční.
Pán ježíš žádal, aby mohl jíti s nimi a v krásném chrámu k Otci
Svému se pomodliti. S ochotou vyhověli Panna Maria i sv. josef přání
božského dítka a tak vydal se 121etý Pán ježíš na cestu. Když
dokonali svou pobožnost, vraceli se Panna Maria a sv.josef domů
do Nazareta, ale Pán jcžíš zůstal bez jejich vědomí v chrámě
jerusalemském.
Ve chrámě jerusalemském mimo místa k obětování a modlibě
byly také příbytky pro kněze a pak kaple, v kterých mládež
sv. pravdám se vyučovala. V takové kapli chrámové našli po
třídennim hledání sv. josef a Panna Maria Pána Ježíše, an sedí
mezi učiteli, poslouchá jich pozorně, odpovídá jim a sám se jich
také otazuje. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se veliké moudrosti
jeho. — Tak vypravuje nám sv. evangelium.
Moji drazí ! Každý z vás dívá se snad každodenně do zrcadla,
aby se přesvědčil, je-li čistě umyt a učesán. Ovšem, z pouhé
marnivosti, a často do zrcadla se dívati, jest jistě hříšné a Bohu
nemilé, ale do jednoho zrcadla přál bych si, aby každý z vás
každodenně a často pohlížel a co tam vidí, bedlivě si pamatoval

A tím krásným zrcadlemjest všem dítkám —121etý.

Spasitel.
jeho jednání, jeho spanilé ctnosti, které při návštěvě
chrámu jerusalemského na jevo dal, ty mají vám býti zrcadlem, do
kterého rády máte pohlížeti, a dle toho, co vám ukazuje, také
se říditi.

Pohleďte již se mnou do toho krásného zrcadla a pozorujta
121etého Pána ježíše! Tři dny zůstal Spasitel v chrámě, tam
se modlil a o Svém nebeském Otci rozmlouval. Dvě místa
v chrámě byla tedy milá Pánu ježíši, jedno: kde se k Otci

Svému modlil a druhé: kde o něm rozmlouval. Tak i vám

dvě místa mají býti nad jiná milejší; jedno, kde se můžete k Bohu
modliti a to jest chrám, druhé, kde o Pánu Bohu můžete se

učiti a to jest škola.
1. Pozorujme nejdříve Spasitele na místě prvním — v chrámě!
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a) jakých obětí a namahání bylo podstoupiti
Pánu Ježíši, než dostal se do chrámu jerusalemského! Vždyť byl
teprve dvanáctiletý, slabý mládeneček a přece s radostí nastupuje
cestu dalekou a obtížnou, více dní ochotně pěšky kráčí, nedbá
únavy, hladu, žízně ni horka. —-Oč pohodlnější cestu do chrámu
máte vy, moji drazí! jen několik kroků, nebo snad několik minut
a již jste ucíle. Zdaž nezastydí se — při vzpomínce na dvanácti
letého Spasitele — ten, kdo na dalekou cestu do kostela si na
říká, aneb kdo pro malou nepohodu, pro trochu deště, sněhu,
neb zimy služeb Božích zanedbává?
Ano, každý měl by si spíše přáti, aby cesta do kostela byla
vzdálenější, nebot čím delší cesta, tím větší jest pak i od Boha
odměna.
jistý poustevník měl daleko ku své studánce pro vodu. Když
jednou za parného dne unaven horkem vodu si nesl, naříkal
vduchu na dalekou cestu a pravil: Vím co učíním, opustím svou
poustevnu a vystavím si jinou blíže studánky. Když takto s sebou
rozmlouval, zdálo se mu, jako by někdo za ním kráčel. I ohlédl
se a spatřil krásného mládence, který šel krok za krokem za ním.
»Kdo jsi a co zde děláš?<< tázal se ho poustevník.
»jsem tvůj
andčl strážce,<< odpověděl mládenec, »a počítám kroky tvé, abys
jednou od Boha došel za ně odměny.<< — I zastyděl se poustevník
slyše tato slova a od té doby již nikdy nenaříkal si na cestu dalekou.
Slova andělova bud'tež povzbuzením i pro vás, moji drazí,
abyste ochotně podstupovali do chrámu Páně i cestu vzdálenější!
Za každý krok svůj dostane se vám od Boha odměny, ano, každým
krokem blížíte se již ku branám nebeským, jak ujišťuje nás
sv. Ambrož, an dí: »Kdo rád chodí do kostela, malého to nebe,
jistě i do velkého přijde.

b) Povšimnětesobě dále, jak dlouho zůstal Spasitel

v chrámě!

Tři dny tam byl a ještě domů nep'ospíchal. -—jak

pak dlouho vy býváte ve chrámu Páně? Půl hodiny, nejvýše hodinu !
A přece bohužel mnohé dítě bývá v kostele netrpělivo, s radostí
vítá konec služeb Božích a čeká dychtivě na znamení k odchodu.
Při hře nějaké a zábavě, nebo ve společnosti veselých druhů vy
drží dvě i tři hodiny a ještě se mu nezdá býti dlouho, ve spo
lečnosti však svého přítele nejvěrnějšího, svého Otce nebeského,
i půl hodiny zdá se mu býti příliš dlouhou! Kéž by od dnešního
dne vzpomínka na dvanáctiletého Pána ježíše, který tři dny
v chrámě prodléval, zaplašila ze srdce vašeho každou netrpělivost
při službách Božích!
c) Aby však opravdu nikomu nebyla vkostele dlouhá chvíle,

at chováse tam tak, jako se choval náš milý Spasitel.

On proto zůstal tři dny v chrámu a ještě domů nespěchal, po
něvadž na nikoho jiného nemyslil, než na Svého Otce nebeského,
nic jiného tam nečinil, než se modlil a o Svém Otci rozmlouval. —
Které dítě, jako božský Spasitel, v kostele nábožně se modlí,
nebo vroucně zpívá, které jinam se nedívá, než na oltář & nikoho
jiného nepozoruje, než kněze, mši svatou sloužícího: to dítě také
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nepospíchá z kostela, ano, spíše si povzdeclme, když z místa posvát
ného musí odejíti.
'lakové nábožné a způsobné dítko, vítá radostně Spasitel
do chrámu a ze svatostánku volá k němu: »O, pojď jen ke mně,
dítě mé, žádej si, co chceš, všecko dám tobě! Toho dítka však,
které se v kostele všetečně ohlíží, nebo tam i mluví a se směje,
nevítá Spasitel s radostí, ale na takové přísně volá: »Pamatuj si,
že dům můj jest domem modlitbyla
— Kéž by nikdo z vás nezasloužil pokárání takového!
2. Avšak nejen na tom místě, kde se mohl k Otci Svému

modliti, ale i tam, kde mohl o Nčm rozmlouvati,
prodléval
rád Spasitel. Seděl, jak nám vypravuje sv. evangelium, mezi

učiteli a zákonníky odpovidaje jim a otazuje se jich.

— Rozvažte dobře! Bůh vševědoucí dává se pokorně od lidí zkoušeti,
Spasitel nejmoudřejší vyptává se lidi, kteří sami poučení potřebují!
dyž pohlédncte v duchu na tohoto nejpokornějšího, a nej
lepšího žáka, d\anáctiletého Spasitele, kdo z vás chtěl by ještě
na učení neb na práci \e škole si naříkati? Komu z vás může se
zdáti škola místem nemilým a odporným? Ille, ten nejmoudřejší
dal se pokorně od lidí zkoušcti a poučovati, a vy byste nerady
chodily tam, kde se můžete o Pánu Bohu a o všem užitečném
poučiti?
Slyšte jak krásně o škole pěje vám známý básník Doucha:
Zahrádku znám pěknou,
Zahrádka ta pěkná
je to místo krásné,
školou se nazývá,
usmívá se na ni
v ní se dobré símě
slunce nebes jasné.
v srdéčko \'ysívá.
V ní pod krásným nebem
A ty utěšené,
hojně květin roste,
ty překrásné kvítky,
k radosti jsou mnohé
ty jsou milé oku,
v spanilosti prosté.
hodné pilné dítky.
Ano, dítky, které bedlivě do školy chodí a pilně se učí,
jsou jako libovonné květinky, milé nejen všem hodným lidem,
ale i Pánu Bohu a andělu strážnému! Kéž tedy i vám všem jest —
po chrámu Páně ——škola místem nejmilejším a nejvzácnějším!
Abyste však, milé dítky, na obě tato místa vždy rády spě
chaly, dívejte se v duchu často do toho krásného zrcadla, kde
záři vám ctnosti dvanáctiletého Spasitele! Jeho mocný příklad
povzbudil zajisté již mnohé dítky ku následování. —
0 sv. Basilu a Řehoři se dočítáme, že oba v útlém mládí
posláni byli od rodičů svých do škol, do řeckého města Athén.
V tomto městě znali oba svatí jen dvě ulice: jednu, která
vedla do kostela a druhou, která vedla do školy. I-Ile, jak násle
dovali oba svatí dvanáctiletého Spasitele!
Kéž i vy, milé dítky, po těchto dvou cestách kráčite nej
raději! Dvanáctiletý Spasitel, vzor váš, bude i vás jistě svou milostí
provázeti, bude každému kroku vašemu žehnati. Amen.
E. Cívka.

—196—
Neděle II. po Zjevení Páně.
Až do svého 30. roku žil Pán Ježíš v skrytosti u svého pě
stouna sv. Josefa a své matky Panny Marie v Nazaretě. Když mu
bylo třicet let, odešel Pán Ježíš z Nazareta k sv. Janu na poušť,
dal se od něho pokřtíti v řece Jordáně a pak chodil po zemi ži
dovské, hlásaje božské učení Své. Aby pak dokázal, že Jeho učení
jest pravé, potvrzoval je takovými skutky, které by žádný člověk

nemohl způsobiti a tyto skutky nazýváme zázrak y.-— O tom,
kterak Pán Ježíš p rvní zázrak učinil, vypravuje nám právě dnešní
sv. evangelium.
Hned na začátku veřejného působení pozván byl Pán Ježíš
se Svou matkou Pannou Marii a se sv. apoštoly na svatbu do
městečka Kány. —- Kána bylo nepatrné městečko v Galilei, dvě
hodiny od Nazareta vzdálené.
Hostitelé byli nejspíše lidé chudí, aneb sešlo se více hostí
než se domnívali a proto byli brzy u veliké nesnází; nedostávalo
se jim vína.
První, kdo nesnáze jejich zpozoroval a kdo s nimi útrpnost
měl, byla Panna Maria. Ta hned v laskavém srdcí svém si umí—
nila, že jim vyprosí pomoc u Syna svého. I přistoupila k Pánu

Ježíši a řekla: »Nemají

vín a.c A hle! Toto skromné připo

menutí, tato krátká žádost a přímluva Panny Marie přinesla po
moc žádoucí. Pán Ježíš proměnil zázračně vodu ve víno, pomohl
tak chudým hostitelům a zaplašil jejich nesnáze.
Jak veliká a upřímná byla láska Panny Marie k těm chudým
svatebčanům a jak mocná byla její přímluva u božského syna!
A tato láska Rodičky Boží ke všem potřebným a trpícím dosud
neuhasla. Panna Maria, ač vzdálena jest od nás, přece ráda zjed
nává útěchy a pomoci u Syna svého všem, kteří pomoci potře
bují a za přímluvu ji žádají.

Jistě i mnohý z vás zakusil v nc—

mocí, nebo v nějaké nehodě té mocné ochrany a přímluvy nej
světější Panny. Pravdiva jsou zajisté slova sv. Bernarda, že nebylo
slýcháno, aby Panna Maria někoho opustila, kdo se k ní utíkal
a o pomoc jí žádal. Abyste však, milé dítky, v té pevné důvěře
v ochotnou pomoc Matky Boží byly utvrzeny, vyložím vám nyní,

proč jest přímluva Panny Marietak mocná a čímjest
mocnost její přímluvy dokázána.

1. Přímluva Panny Marie proto jest tak mocná, poněvadž

Panna Maria jest Matkou Pána Ježíše. — Slyšelyjste zajisté
v dějepise o římském vůdci Koriolánu. Koríolán byl nespravedlivě
z města vypovězen a proto odešel k nepřátelům a spojil se s nimi.
S velikým vojskem přitáhl pak k ímu, chtěje potrestatí a zni
čiti nevděčné to město. Obležení Římané v úzkosti své posílali
k němu poselstvi za poselstvím, prosíce ho za smilováuí. Než na
darmo. Koriolán nedal se obměkčíti. Když již byla nouze nejvyšší,
odhodlala se vlastní matka prositi syna svého za milost a slito
vání. I přišla k němu do tábora a s pláčem prosila ho, aby pro
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lásku mateřskou ušetřil rodného města. A hle! Čeho odepřel
všem dříve poslaným, toho neodepřel Koriolán matce své! Na
její přímluvu odtáhl od města a tak byl Rím od záhuby zachrá
něn. — A nyní sud'te samy, milé dítky! Jestli tolik zmohla pří
mluva matky u syna pozemského, čím více zmůže přímluva Panny
Marie u Syna jejího, Syna Božího? Kterak by mohl ten nejlepší
Syn milované Matce své něco odepříti? Proto tedy přímluva Panny
Marie jest tak mocná, poněvadž Panna Maria jest Matkou Pána
Ježíše a přímluva matky zmůže u syna milujícího nejvíce.
2. Že pak opravdu svou přímluvou mnoho již Panna Maria

lidemvyprosila,to četnými příklady jasně jest do

k á z á n 0. Povím vám jeden na důkaz, že důvěra v ochranu Panny
Marie nesklame nikdy.
Na konci vesnice, v bídné chaloupce zůstávala chudá vdova
s několika dětmi. Ubohá matka pracovala u cizích lidí a namá
hala se v potu tváře, aby dětem svým potřebnou výživu opatřila.
Náhle však z velikého namahání onemocněla. Nepatrná zásoba
jídla rychle se menšila, a ubohým dětem hrozil krutý nepřítel —
hlad. Vten večer, kdy posledni kousek chleba byl snčden, řekla
nemocná matka ke svým dvěma nejstarším dětem, osmiletému
Václavu a desítileté Růžence: :Zejtra půjdete k dobrým lidem a
budete prositi o almužnu, abychom nezemřeli hladem. Zde při
pravila jsem vám tašku, do které budete dárky vkládati. Dříve
však, než ulehneme, pomodlime se sv. růženec, aby Panna Maria
přimluvila se u Pána ježíše, by obměkčil srdce těch lidí, které
budete za almužnu prositi.c I klekly dítky a modlily se s matkou
nábožně sv. růženec. —- Druhého dne časně ráno, když ještě
ostatní spali, vstal osmiletý Václav, připravil si papír a péro a
rychle něco psal. Po té vstal a běžel se psaním k nedaleké kap
ličce, kde na oltáři stála socha Panny Marie. Václav vešel do
kapličky, klekl před oltářem a takto se modlil: »Panno Maria,
slyšel jsem, že se přimlouváš za všechny, kteří tě prosí, proto
přimluv se i za nás u Pána Boha, at“ nám pomůže z naší bídy,
abychom nemusili jíti žebrat. Zde jsem ti napsal všecko, co nás
trápí a co bychom potřebovali, smiluj se tedy nad námi a pomoz
náma—f Po těchto slovech položil psani k nohám Matky Boží a

upokojen pospíchal domů. A hle! Panna Maria pomohla opravdu,
důvěra dítěte nebyla sklamána. V zakryté stolici nedaleko oltáře
klečela paní hraběnka z nedalekého zámku, která vyslechla celou
tu důvěrnou modlitbu chlapcovu. ] zvedla list od sochy Panny
Marie, přečetla jej a dověděla se, jaká bída trápí chudobnou ro
dinu. Pospíšila hned do chaloupky, obdarovala hojně nemocnou
vdovu a poslala pak'ze zámku po svém služebníka mouky, chleba
a jídla do sytosti. Ze od té doby vystěhovala se nouze a hlad
z nízké chaloupky, nemusím vám jistě, milé dítky, dále připomínati.
jasně poznáváte z toho příkladu, že nechybí ten, kdo prosí
Pannu Marii o přímluvu a kdo veškerou důvěru v její pomoc
skládá.
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Jméno Maria znamená tolik co hvězda. Pohlížejte častěji,
milé dítky, k té, jasné hvězdě, Panně Marii, vzývejte a .proste ji
o přímluvu, když jste ke zlému vábeny, nebo když jste nemocný,
nebo když jiné nehody vás stíhají. Oslavujte též rády tu hvězdu
jasnou, Rodičku Boží, nábožnými písněmi a modletc se každo
denně modlitby jí milé, jako: Anděl Páně, Zdrávas Královno,
Pod ochranu Tvou se utíkáme.
. Chcete-li však zvláštní ochrany a lásky Panny Marie požívati,
přičiňte se, abyste též působily matce Boží radost svým ctnost
ným a mravným chováním. — V některých vychovávacích ústa
vech nazývá se to dítko, které nad ostatní ctnostmi vyniká —
D i t k e m M a r i a n s k ý m. Kéž byste všechny zasloužily si
jména tak krásného a čestného!
Kéž podobá se srdce vaše spanilé zahrádce, kde stále kvete

něžná Halkapravé pokory,

bílá lilie nevinnosti

a milá po

mněnka, která by vám připomínala, abyste ve všem počínání svém
stále na Boha pamatovaly a jemu vě rn ě sloužily. Pak jistě bude
vás 'ta Matka Boží milovati jako vyvolené dítky své; pak neopustí
vás ani zde, ani na věčnosti. Amen.

E. Cívka.

Neděle 111.po Zjevení Páně.
1.

Dobrotivý Spasitel nejen horlivě lidi učil, ale všude a kaž—
dému též dobře činil. Dvojí důkaz jeho dobrotivosti podává nám
dnešní sv. evangelium. Když dokončil Pán ježíš kázání na hoře
blahoslavenství, sestoupil dolů, chtějc jíti do města Svého Kafar
naum. l přiblížil se k Nčmu m a ! om ocn ý. Malomocenství byla

nemoc velmi trapná a ošklivá. Tělo malomocného bylo obsypáno
vyraženinou a vředy, které veliké bolesti působily. Když nemoc
těžší byla, úd po údu odpadával a nemocný bídně zahynul. Po
něvadž tato nemoc za nakažlivou byla považována, bydleli malo
mocní o samotě za městem v chatrčích a nesměli se ke zdravým
lidem ani přiblížiti. [ za dnů našich na východě v některých kra
jinách ta nemoc se nalezá.
akový chudák malomocný přistoupil tedy k Pánu ]ežíši,

padl na kolena před Ním a důvěrně volal: »Pane, chceš-li,

můžeš mne očistiti.<<

Pozorujte, milé dítky, jak poučná jest prosba onoho malo
mocného! On neřekl: »Pane, očist mne, nebo, chci, abys mne
očistil,a ale on se odevzdal docela do vůle Spasitelovy řka: »Pane,
chceš-li, můžeš mne očistiti.: — Tak i my, když Pána Boha
za něco prosíme, máme se modliti jako ten malomocný, totiž

máme se modliti s odevzdáním

se do vůle Boží. Při

modlitbě nemáme Pánu .Bohu rozkazovati, nemáme k vyplnění
prosby Ho nutiti, nebot“ On, Otec náš nejmoudřcjší, nejlépe ví, co
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by nám prospělo, nebo uškodilo. — Bohužel málo lidí modlí se
s odevzdaností do vůle Boží. Přemnozí netáží se, zdali jim .pro
spčjc opravdu to, zač žádají, oni jen dle svého slabého rozumu
soudí a do budoucnosti nevidí.
eden poustevník si nasázel v zahrádce zeleniny a prosil
Boha vroucně za déšt; i pršelo. Brzy na to prosil za sucho a
teplo a stalo se, jak si přál. as pokročil, nastalo lc'to, ale k ve
likému podivení poustevníkovu zeleniny nerostly a se nedařily.
Z počátku domníval se poustevník, že jest tak neúrodný rok, ale
když navštívil jiného poustevníka a viděl, jak všecko v jeho za
hrádce roste a"bují, stěžoval si mu, že neví, čím to je, že jemu
nic růsti nechce, ačkoliv dóšt i teplo střídalo se dle jeho přání.
Na to řekl mu soudruh:
»Mně se zdá, milý příteli, že tě Bůh
trcscc, poněvadž jsi Mu předpisoval, jaké počasí má dáti. Tys na
hlavní věc při prosbách svých zapomněl, měl jsi vše odevzdati do
vůle

.,

Boží.<<

A na co onen poustevník zapomněl, na to i mnohý z nás
při modlitbě zapomíná. Mnohý nemocný prosí Pána Boha: »Dej
mi zdraví,: a neptá se, bude-li to prospěšno jeho duši. jiný se
modlí: »ch mi, Bože, bohatství, peníze,<<a zapomíná, že právě
chudoba udržuje ho v ctnosti a chrání ho od hříchu. jiný prosí
za slávu a chválu lidskou a nevzpomene, že by pak pýchou po
skvrnil svoji duši. Každý se modlí: Buď vůle Tvá jako v nebi
tak i na zemi, málo kdo však vyplnění prosby své do vůle Boží
odevzdává. Ústa říkají: Buď vůle Tui — ale srdce volá: ne Tvá,
ale má vůle se sta
Kdykoliv tedy, milé dítky, Pána Boha za něco prosíte, po
hlcďte v duchu na Spasitele svého v zahradě getscmanské. Hle,
na kolenou kleče, spínajc ruce k nebi, volá: Otče můj, odcjmi
ode mne kalich tento, ale ne jak já chci, nýbrž jak ty chceš! —
[ vy, když se modlíte volejte nejen ústy, ale i srdcem: Pane Bože,
prosím Tě o to, ale ne jak já chci, nýbrž jak Ty chceš. Udělí-li
vám Bůh, zač prosíte, radujte se z toho, pakli však neobdržíte,
čeho žádáte, pomyslete sobě: Bůh nejlépe ví, co mi prospěje; co
on činí, dobře činí, budiž jméno Páně pochváleno.
Il.

Když vyplnil Pán Ježíš důvěrnou prosbu malomocného
a uzdravil jej, šel do města Kafarnaum. V městě tom žil po—
hanský setník, jehož služebník těžce byl nemocen. Když uslyšel,
že Pán Ježiš přišel do města, pospíšil k Němu a prosil Ho: Pane,
služebník můj leží doma šlakem poražený a zle se trápí. Idí
jemu Ježíš: já přijdu a uzdravím jej. A odpovídaje setník řekl:
Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu rnou, ale toliko rci
slovem, a uzdraven bude služebník můj.
Tato pokorná slova setníkova slýcháte častěji vkostele! Než
podá kněz věřícím nejsvětější Svátost oltářní, říká tato slova, a vy
též kdykoliv přistupujete ke stolu Páně, opakujete s knězem po
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korně: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu srdce mého,
ale toliko rci slovem, a uzdravena bude duše má.c Ano, do srdce
pokorného vchází Pán Ježíš rád, srdcem pokorným a skroušeným
nepohrdne. Proto snažte se, milé dítky, ozdobiti srdce své po
korou; pokorné srdce setníkovo líbilo se Pánu Ježíši, pokorné
srdce vaše také se Jemu zalíbí.
V zahradě, u zdi pod trnitým křovím, nebo u cesty v husté
trávě, roste na jaře něžné modré kvítko. — Skrývá se, aby ušlo
zrakům mimojdoucích, než nadarmo! Líbezná vůně je prozradí
a pocestný rád se shýbá, aby něžnou tu květinkuyyhlcdal a vůní
její se občerstvil. Vy všichni znáte to spanilé kvítko, nazývá se
ňalka. Proto že ňalka zrakům lidským se ukrývá, protože nad
jiné květiny se nevypíná, ačkoliv tak příjemně voní, proto jest
obrazem milé skryté ctnosti-pokory! Kéž byste se všechny podo—
baly tomuto spanilému kvítku, kéž byste všechny pokoru milovaly!
A chcete věděti, kdo z vás je opravdu pokorným;> Po líbezné vůni
pozná se skrovná ňalka, po dobrém chování pokorné dítko. ——
Pokorné dítě strojí se čistě a slušně, jest uctivé, nevynáší
se, nevzdoruje, ale snaží se radost činiti rodičům i učitelům.
Kolik pak mezi _vámi jest asi takových dítek pokorných,>
Jak radovati se může ten, kdo přiznati se může, ano já tak jed—
nám, já se vždy pokorně chovám. Vždyť pokorné dítě podobá se
samému Spasitcli, který nás ku pokoře vybízí slovy: »Učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.<< Mat. 11, 29. Pokorné
dítě může očekávati také zvláštní ochranu i milost Boží, dle slov
Písma sv. : »Bůh se pyšným protivuje, ale pokorným dává milost

Svou.a Jak.4
Proto tak mnohé dítky, které byly pokorné, došly velikých
milostí od Boha, ano staly se svatými. Svatá Alžběta, později
panovnice Durynská, nechtěla již v mládí svém nositi vyšívaných
rukávů a nerada zdobila se šperky a drahokamy. Jednou měla
jíti se zlatou korunou na hlavě do kostela. Sotva však zahlédla

vchrámě křížsPánem Ježíšem, sňala rychle zlatou korunushlavy
a řekla: »Kterak bych mohla vstoupiti takto před svého Spasitele
který za mé hříchy korunu trnovou nesl a ukrutnou smrt pod
stoupil? —

Mnohé dítě právě naopak jedná! Ono si myslí, že nádherné
šaty nebo zlaté šperky dodají mu ceny a vážnosti před jinými.
Takové dítě podobá se zajiSté barevnému tulipánu, který pyšně
vzhůru se pne, ale vůně žádné nemá. Dítě chudobně oblečené
a pokorné mnohem je bohatší před Bohem, nebot“je zdobí klenot
vzácný — pokora. »Pokoro, pokoro, překrásná ctnosti, koho ty
ozdobíš, krásný je dosti,“ praví naše známá píseň.
Podobejte se tedy vždy, milé dítky, skromné, něžné ňalce,
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a tak zalíbíte se nejen Bohu, i lidem. Amen.

E. Cívka.

Listy vědecké.
Učení staré Jednoty Českých Bratří o ob
nově světa &nauka Církve katolické.
Píše Dr. ANT. LENZ.

Přihlédneme-li ku vzniku kterékoliv sekty, poznáme, že čím
bližší jest svému původu, tím více drží článkův víry spolu 5 ma
teřskou Církvi, kterou byla opustila. A tak se to má také s jed
notou Bratrskou. I ona měla hojnější zásobu článkův, jež uka
zovaly ku mateřské Církvi, než ta, kteráž s Lutrem a Kalvínem 
si bratříčkovala, anebo než ta, kteráž ve vyhnanství až k latitudina
rismu dospěla.

Zdc béřeme zřetel k učení staréjednoty

o obnově

světa na konci včkův. Avšak, abychom seznali, pokud učení
její jest souhlasné v tomto směru s katolickou naukou, jest
potřebí, abychom aspoň v krátkosti vylíčili učení, jež drží ka
tolická Církev a theologové katoličtí o tomto předmětu.
Sem směřují následující kusové:

1. ]isto jest, že fysická příroda, byvši Bohem
v ráji požehnána, byla pro hřích Adamův kletbou
Boží stižena.
Bylt' zajisté poměr Adamův k zemi zjinačen,
porušen a zhoršcn, jakož jde na jevo ze slov Páně k Adamovi
po spáchaném hříchu vyrčených: »Zlořečcna (bude) země

v díle tvém . . .. Trní a hloží tobě ploditi bude....

V potu tváři své jisti budeš chléb, dokavadž se ne—

navrátiš do země, z kteréž vzat jsi, nebo prach jsi

a v prach se navrátíš.<< Gen. 3, 17—18. Od té chvíle, kde
Adam neposlechl hlasu Hospodinova, neposlouchala také příroda
hlasu jeho, ztratilt' dokonalou vládu nad ní, a zbyla jemu pouze
jako zřícenina její. Příroda fysická vzdorovala jemu, a jenom
jako nasilou podřizoval ji sobě, a to jenom nedokonale, ano ona
se stala jemu osudnou, působíc hojně ksmrti jeho. Zima i horko,
vichrové i bezvětří, světlo i temnost, vše se jako spojilo, aby člo
věku cestu ku smrti urychlilo. Avšak, ač byla příroda fysická
Rádce duchovní.
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kletbou stižena, nestala se o sobě zlou, aniž sídlem hříchu, jenom
poměr její ku člověku byl zhoršen. ')

2. jisto' jest také podle víry katolické, že bude
fysická příroda umirati, nebo-li že způsob jejího bytu
v cz me za 5 v (3. jako měla totiž fysicka' příroda (země) účastenství
v požehnání, kterýmž Bůh obdařil první rodiče naše: takt" bude míti
také účastenství v jeho smrti. O tom dává svědectví Písmo Boží na
místech hojných. Žalm 101, 26—28. ]ob 14, 12. Is. 51, 6. Mat.
28,20. Jest tedy podle Písma sv.jisto, že podoba země naší věčně
trvati nebude. A tak také učili vezdy sv. Otcové a theolo
gové scholastikové. Ano, v této věci souhlasí s katolickou věrou
tradice národů, netoliko ve světě starém, ale i v Americe a Australii.
Podobně není víře této odporna ani tak zvaná věda. já dím:
tak >>zvaná_,<<nebot pravá věda, to jest ta, kteráž logicky
a důsledně učí na základě skutečných pravd a nikoliv na základě

pouhých a neoprávněných hypothcsí vezdy jest svěrou katolickou
souzvučna; dím tak »zvanz'w věda, kteráž hovíc nevěře a priori
přijímá, že víra a věda jsou v skutečném odporu a opravdivém,
a hledá opor pro svou nevěru v zdánlivě pravdivých podkladech
svých. I tato věda nečiní zde námitek, alébrž i ona přijímá, že
podoba země této“ vezme za své. Avšak pokud tato tak zvaná
věda, stojic na základě učení o věčném světě, a () věčném (!) vývoji
všech věcí, klade netoliko, že tento vidomý svět za své vezme,
aby nový se vyrojil, ale také, že bude takových katastrof do ne
konečna, jest v zjevném odporu s katolickou Církvi, kteráž báje
tyto již v Origcnismu zavrhla, a i dnes zavrhuje. Pessimistická Hart
mannovka, kteráž hlásá zničení všehomíra, čili zajití a navrácení
se všeho, což jest v »Urgrund alles Seins,<( aby se opět z něho
nový svět rojil, a to do nekonečna, jest tedy před více jak tisíci
léty od Církve odsouzena.

A však, ač jisto jest, že podoba této země za své
vezme, není nade všechnu pochybu j isto, jakým způ
sobem, dobře však se věří, že se tak stane světovým
požárem.
Učení, že země ve své nynější podobě ohněm za své
vezme, má svoji oporu v Písmě svatém. Sv. Petr dí: »Nebesa

pak, kteráž nyní jsou, i země tímž slovem odložena
jsou, zachována k ohni, ke dni soudu a zahynutí ne
šlechetných

lidí.<<H. P. 3, 7. A opět: »Přijde pak den

Páně jako zloděj, v kterémžto nebesa s velikou prud
kostí pominou, a živlové horkosti se rozplynou, země

pak i díla, kteráž jsou naní, vypálena budou<<II.P.3, 10.
O ohni, jakožto činiteli při skonání světa, mluví také sv. Otcové,
jako o věci vůbec známé. (Sv. Augustin. De civ. Dei L. 20. n. 16.);
a s Otci svatými souzvukují scholastikové. Sv. Tomáš Aquinas učí,
dovolávaje se žalmu 49, 3., že se bude díti ohněm očistění světa.
Očistěnim tímto bude prý svět vyproštěn z nákazy, kterážto naň
uvalena byla vinou hříchu. Příčina však, proč se díti bude očistění
.) S. Thomas. S. 111.suppl. q. 74. art. 1. a art. ]. ad. 1.
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země „ohněm- jest ta, že jest oheň k tomuto úkolu ze všech
živlů nejspůsobilejší. Za jedno má prý oheň největší podobnost
ku slávě věčné, za druhé nepřijímá k sobě tak z lehka přísad,
za třetí jest sphaera ohnivá od nás vzdálenější, a že není užívání
ohně tak obecné, jako vody a vzduchu, a proto není tak přístupný
nákaze. (S. suppl. 111.g. 74. art. 2.). Očisfování země za dnů
posledních bude míti podle andělského učitele dvojí účel, smě
řujíc jednak k osvobození od nákazy z viny vzešlé, a pak aby
byla nečistota ze složení původ vzavší odstraněna. (S. III. (1. 74.
art. 2. ad. 2.). Kromě toho zavládne za dnů skonání vlažnost
a studenost netoliko ve světě mravním, ale také ve světě fysickém,
jakoby země star-obou sešlá chladla a studenou se stávala a proto
prý jest zcela vhodno, aby ohněm čistěna byla. Věci však, které
se nedají ohněm čistiti, jako na př. dřevěné nádobí, vezmou při
požáru světovém za své. (S. 111.suppl. q. 74. art. 2. ad. 2.) Oheň
tento uchvátí netoliko zem, ale také lidi; působiti však bude jednak
povahou svou z přirozenosti jeho vycházející, a jako nástroj spra
vedlnosti Boží. Pokud bude působiti přirozenou povahou svoji,
uchvátí na stejno dobré i zlé, a obrátí v popel těla jejich. Pokud
však bude působiti jako nástroj spravedlnosti Boží, bude trápiti
pouze zlé. Dobří nebudou míti z něho útrap, jako jich neměli tří
mládenci v peci ohnivé, ačkoliv těla jejich nezůstanou neporušena,
jako tři mládenců. Touto silou Boží bude možno, jak soudí
andělský učitel, aby se rozpadla těla spravedlivých bez bolesti.
Na kterých však shledána bude vina, byt i jinak spravedliví
byli, ti budou míti z ohně trest, podle míry vin svých. S. 111.
suppl. q. 74. art. 8
Ohcň ten, jenž bude činitelem při skonání světa, bude podle
andělského učitele druhem svým jako oheň pozemský, tedy sku
tečný, tělesný, fysický ohcň, rovněž jako byly vody za dnů po
topy skutcčné pozemské vody a přirozené. S. lll. suppl. q. 74,
art. 3.
l tradice národů mají zachované zprávy o budoucím požáru
světovém. Plato a Origcnes svědčí takto 0 Egypťanech, podobně
i Chaldeové a Peršané a Indové chovají starobylé tradice o ohni,
jako budoucím činiteli při katastrofě naší země na sklonku časů.
[ Buddhisté praví, že návrat do nirvany stane se ohněm, a s nimi jsou
sjednání Cíňané, Řekové i Římané, ano tradice tyto byly předobře
známy také americkým národům. A proto můžeme ten úsudek
pronésti, že tradice tyto mají svůj původ v místě, kde člověčen
stvo jsouc počtem skrovno v malé obci patriarchálné anebo v jedné
rodině živo bylo, a že rodina tato pravdu tuto přímo z Boha měla.
0 proti náhledu, že při skonání světa bude oheň zvláštním
činitelem, nemá věda, čím by odpor kladla, jest známo.

4.jisto jest jistotou víry, že nebude fysická

příroda zničena, ale že bude oslavcna. Světvezme
za své, nepochybně ohněm, ale nebude zničen. Toho se domý
šleli Manicheovci kladouce, že hmota je zlá podstatou svojí. Svým
způsobem se také Origcnisté domnívali, že zahyne svět až ku
14*
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zničení, učícc, že bude při apokatastasi všecko tvorstvo totožné,
duchové, což bylo však na sněmu Konstantinopolském II. zavr
ženo, jakož bylo i zamítnuto, že těch obnov světových bude do
nekonečna. Za naší doby učí také Hartmann ve své filosofii »des
Unbewusstenu, že byl svět snad již nesčíslněkráte zničen, vrátiv se
do »Urgrundu des Seins<<, a že byl obnoven, a že bude po zni
čení stále do nekonečna obnovován.
Podle učení katolického zanikne sice podoba toho světa,
ale ne aby byl svět zničen, ale aby byl obnoven a oslaven. A to
jest učení Písma Božího. Mat. 19, 28. Skutk. ap. 3, 19—21. II. P.
3, 5 seq. Řím. 8, 19—22. 15. 65, 17. ls. 66, 22. Tak a nejinak
učili sv. Otcové, a s Otci svatými předkládali toto učení theologové
scholastikové. Oni kladou, že svět ovšem zhyne, ale ne, aby zůstal
zříceninou, alebrž aby byl obnoven a oslavě těl svatých a svě_tic
Božích přizpůsoben. Sv. apoštol popisuje také ve svém listu k Ri
manům Kap. 8, 19—22., kterak lká a touží příroda, aby vyba
vena byla z porušení a měla účast v oslavě synů Božích. O ob
nově světové mluví také tradice národů.
Svět nebude tedy od Boha zničen, on však sám sebe také
nedovede zničiti, nebo zničiti věc tak, aby i prvky její vzaly za
své, nedovede nižádný tvor, neboť to by byl úkon všemohoucnosti.
Jenom Bůh, kterýž z ničehož všecky věci učinil, dovedl by zničiti
svět, když by v tom byla vůle jeho. Toho však Bůh neučiní,
jakož vydává o tom svědectví Písmo svaté.
Nirvána, jak ji předkládala starobylá filosofie indická a podle
ní buddhismus, svým způsobem Schelling, Schopenhauer, a pů
vodce filosofie zoufalců, Eduard I—Iartmann, odporuje netoliko
Písmu sv. a tradici Boží, ale také vědě a pravdě se všech stran.
Věda dí, že jsou prvky nezrušitclny, ano naprosto nezrušitelnyf)
a že zůstávají vlastnosti těchže prvků actu tytéž i v složeninách.3)
Jsou—livšak prvky (samy o sobě) nezrušitelny, pak ovšem není
možná, aby byly zničeny, leč by v tom byla vůle Boží. Zničen tedy
nebude nikdy svět, a v tom souzvukujc s věrou i sama nevěra.
Země tedy ztratí pouze způsob svého bytu, aby uzpůsobena
byla k oslavě, avšak výšiny nebeské: hvězdy, stálice a jejich oběž
nice budou oslaveny, aniž by dříve byly pozbyly způsobu bytu
svého, jak učí sv. Tomáš na základě nadzminěného textu sv.
Petra.

\
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5. Ze bude fysická příroda oslavena, učí scho

lastikové vesměs, a jejich velicí předchůdci sv.
Otcové, ale jaká as bude tato oslava, a jaké tvor—
stvo bude na zemi oslaveno, zdali i rostlinstvo
a zvířectvo, otom není shody.
Sv. Tomáš Aquinas učí, jak následuje:
a) Po soudném dnu, po dokonání všech věcí přestan

e

“) Což jest ovšem proti pravdě. neboť prvky nejsou absolutne bytosti,
:) Pravá věda dí. že vlastnosti prvků zůstávají pouze »virtutec tytéž,
nikoliv »actu,c anť by jinak nebylo lze, vyložiti proměny v složeninách.
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pohyb všech těl nebeských,atoto

svéučeníodůvodňuje

slovy Písma svatého: Apoc. 10,6. A a n d č l, k t e r (: h o js e m

viděl stojícího na moři a na zemi, pozdvihl ruky
své k nebi a přisáhl skrze živého na věky věků,
kterýž stvořil nebe i to, což v něm jest, a zemi
i to, což na ní jest, a moře i to, což v něm jest:

ž c j i ž v i c e času n e b u (1c.<<Nebude-li však času, nebude také

pohybu těles nebeských, a tak nezbývá leč přijati, že přestane
všechen pohyb. Také dí lsaiáš zřejmě ls. 60, 20. »N cza

padncf více slunce tvé, a měsíc tvůj neumenší
se: nebo Hospodin bude tobě světlem věčným,
a Bůh tvůj slávou tvou.:

Sv. Temáš přidává důvod rozumový, pravě, že jest vzneše—
nější setrvačnost, nežli. pohyb a oběh, poněvadž se stávají věci
podle setrvačnosti Bohu podobnějšimi. Proto směřuje pohyb při
rozeně ku klidu a setrvačnosti. Dlužno tedy říci, že tělesa nebeská
jsouce nad jiná vznešenější, z přirozenosti směřují ku klidu. Ne
bude tedy po soudném dnu žádného pohybu, žádného oběhu.
Na to udává sv. Tomáš některé důměnky, které s pravdou
se nepotkávají.
Tvrdí prý někteří filosofové, že pohyb těles nebeských bude
trvati do věčnosti, ale toho nebude, neboť jest počet vyvolených
určitý, čehož by na základě této důměnky nebylo, ježto by se
lidé až do věčnosti rozplozovali. Avšak i ti se minuli s pravdou,
kdož tvrdili, že pohyb nebeský přirozeně přestane, nebot" jako byl
tělesům nebeským ?. vůle Boží pohyb přidělen, tak také z téže
vůle dospěje ku klidu. S. 111.suppl. q. 91, art. 2.4)
b) Příroda fysická, budouc ku klidu, setrvačnosti a nez.1uši
telnosti vůli Boží přivedena, bude oslavena netoliko v nižších

vrstvách, jako jest naše zem, ale i tělesa nebeská nabudou větší
jasnoty. Sv. Tomáš dokazuje náhled tento z textu sv. Pavla ku
Řím. 8., jelikož i tělesa nebeská ku přírodě náležejí, která oče
kává zjevení synů Božích, a proto i ona budou oslavcna, a jasnota
jejich zvýšena, aby prostředkem jich oko oslavené nebcšfanů jako
smyslem Boha vidělo, nebo oko lidské ani oslavcné není způso
bilé, aby podstatu Boží vidělo. S. Ill. suppl. art. 3.
c) Sv. Tomáš uči, že po z mrtvých vstání budou i živlové
oslavcni, a předkládá učení toto na základě Písma sv. Apoc.
21, 1. :>Viděl jsem nebe nově a zemi novou.<< Avšak nebe bude
oslavcno jasnotou větší, a tak i země, a důsledně i živlové. Nad
to budou nebesa oslavena k vůli člověku, k jchožto dobru byla
stvořena, a taktéž i živlové, a proto budou i oni oslaveni. A to
má svůj důvod i v tom, že se skládá tělo lidské z živlů, a ty
budou dojista oslavcny, když bude tělo oslavcno. Tim způsobem
jest učení, že i živlové budou oslavcni přijetím jasnoty zcela sou
zvučno s článkem, že tělo naše bude oslavcno, ač-li v milosti
Boží odcjdcme.
') Námitek, jež sobě andělský učitel sám klade. tuto pomíjíme.
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d) Sv. Tomáš učí konečně, že nebude ani bylin ani zvířat na
zemi oslavcné, a s ním se sjednávají theologové scholastikové.
Důvody na to dává také andělský učitel:
a) jestliže by zůstaly byliny a zvířata při obnově země, zů
staly by buď všecky anebo jen některé. Zůstanou-li všecky, bude
zapotřeby, aby všecka zvířata byla z mrtvých vstala, avšak toho
býti nemůže, poněvadž podstatné jejich formy (zvířecí duše) kle—
sají v nicotu, a proto nemohou číslem tatáž z mrtvých vstáti.
Nevstanou-li ale všichni tvorové tito, ncvstanou ani někteří, neboť
ani pro některé není důvodu. Nebude tedy při obnově ani by
linstva ani zvířectva. S. Ill. suppl. q. 91. art. 5
(5) Život bylin a zvířat jest závislý na pohybu těles nebeských,
avšak ten se zakončí dobou dokonání všeho, a proto vezme za
své i trvání druhů bylin a zvířat. S. 111.q. 91. art.
*.')Jest pravda uznaná, že když jest účel dosažen, béřc konec
to, což k účelu směřovalo. Avšak zvířectvo i bylinstvo bylo stvo
řeno ve prospěch člověka (Gcn. 9, B.), ten ale nebude jich více

potřebcn, následovně nebude jich na zemi obnovené. A pravda
tato má svůj základ zvláště v tom, že obnova'a oslava světa se
bude z vůle Boží díti pro člověka, a proto bude jemu také při
způsobena. Avšak oslavený člověk přejde ze stavu porušitelného
ve stav neporušitclnosti a stálého klidu a pokoje podle toho, co

dí Písmo[. Cor.15,53.»Musí zajisté

toto porušitelné

obléci neporušitelnost, a toto smrtelné nesmr

telnost.<<
Odtud se bude díti obnova světová tím způsobem,
že bude se světa odloženo všecko porušitelné a že bude trvati
v klidu a pokoji. Nic nebude tedy za dnů dokonáni všeho obno
veno, leč jen to, což má směr (způsobilost) ku ucporušitelnosti.
Toho způsobu jsou však tělesa nebeská, živlové a lidé. Tělesa
nebeská jsou nezrušitelna i podle celoty i podle částek svých,
živlové jsou porušitelni podle částek, ale nikoliv podle celoty;
lidé však jsou porušitelni i podle částek i podle celoty, ale pouze
dle těla, nikoliv podle formy podstatné, čili podle nesmrtelné duše,
kterážto trvá neporušená po porušení těla. 7ivočichové však, zví
řata a byliny, i všecka těla složená porušují se i podle částek
i podle celoty čili podle hmoty, kterážto pozbývá formy své,
i podle formy, kteíáž trvání nemá, a tak nemaji nižádným způ
sobem směru ku neporušení. (S. 111.suppl. art. 5. in corp.)
Sv. Tomáš učí tedy na jisto, že při obnově světové nebude
organického života, ani bylinstva totiž ani zvířectva, ač jest sobě
dobře vědom námitek činěných naproti jeho náuce, avšak o těch
nečiníme dalších rozprav, jelikož jim andělský doktor čclí na zá
kladě zásad svrchu pronešených.
To jest tedy učení sv. Tomáše o budoucí obnově přírody
lysické, ale netoliko sv. Tomáše, alebrž všech scholastických theo
logů a filosofů. Všichni jsou zajisté souhlasní v tom, že v obno
vené přírodě fysické nebude organického života.
Protivný náhled nalezl ovšem za našich dnů obránců, a po
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dává také dosti důvodů pro sebe, avšak ncvyspěl tak-daleko,
aby vyvrátil učení sv. Tomáše.

Církev neučinila až dotud o způsobu, jak
bude oslavena příroda při skonání časů žád
ného rozhodnutí a proto jest volno, buďvěřiti
sesv.Tomášem, že nebude pří'obnově přírody
organického života, anebo zato mítí, že bude
i organický život zastoupen bylínstvem a zví—
řectvem.

'

(Pokrač.)

Chaldejská báje
o původu veškerenstva.
Píše Dr. JAR. SEDLÁČEK, suppl. professor české fakulty theol.

(Pokračování)
III.

V následujících řádkách čtvrté desky a na deskách dalších
vypsáno bylo stvoření světla, oblohy, pevniny a uspořádání všeho;
bohužel, právě z těchto desek máme jen velmi malé zbytky.
Marduk vrátil se k mrtvole Tiamat, zašlápl ji a
Zbraní svou ut'aljí hlavu (rozbil hořejší část těla —-dosl.),
Rozstříkl kapky krve její
A odnesl je severní vítr do tmavých míst.
Viděli to otcové jeho (Ea), těšili se, jásali;
jimi dal si přinésti dary (oběti) míru.
Nyní se upokojil Pán, oběerstvil pokrmem,
Stvořil vesmír (?), učinil díla veliká:
Roztrhl ji ve dvě, jako . . .
A vzav díl jeden, učinil jím klenbu nebeskou;
Dal tam závoru, zřídil nádržku,
Určiv, by nevypouštěla vod svých;
Nebesa zavěsil na kraji vesmíra,
By byla proti propasti, sídlu Ea;
Pán změřil obvod těch vod,
Učinil klenbu rozměru téhož — oblohu.
Na klenbě oblohy, z níž utvořil nebesa,
Usadil na jich místě (bohy) Anu, Bela a lia.
Slovy těmi končí vypravování čtvrté desky; přidána jest
ještě jedna řádka (kustos), prvý verš následující páté desky:
»Postavíl sídla velikých bohů
a dodatek: >>]ednosto šest ačtyřicet řádek obsahuje čtvrtá deska
od »Když nahoře neoznámem (?). Dle znění desky, jejíž písmo
utrpělo (bylo poškozeno), opsáno Nahíd-Merodachem, synem správce
struh, Nebovi, pánu jeho, ku zajištění života vlastního a života
(domácích). <:
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Pátá deska vypisuje stvoření a spořádání hvězd, měsíce
a slunce:
Seřadil hvězdy, obrazy jich, v souhvězdí.
Lrovnal rok, naznačil znamení (souhvězdí),
Stanovil dvanáct měsícův (dav jim) po třech hvězdách.
Označiv (na ekliptice) znameními dny roku,
Usídlil Nibiru (Jupitera), by jim určil meze,
By ni jediný (den — hvězda) se neukrátil aniž zbloudil.
Postavil podle sebe sídlo Bela a Ea;
Otevřel brány (hvězdám) na obou stranách (nebes)
Založil pevn'ou závoru v pravo i v levo.

Ve středu (nebes, jiní: zjaterjejí, totiž Tiamat) utvořil Zenith.
Rozsvítil Nannar (nový měsíc) a určil mu, by vládl nocí;
Noční hvězdou chtěl označiti následování dní:
Všechny měsíce, bez výjimky, vod kruhem svým;
V začátek měsíce objevíš se večerem;
l\ohy (svými) ohlásíš (znamení) nebes (nový měsíc);
Sedmého dne kruh se naplň do polovice;
(Čtrnáctého dne ) budeš proti (slunci?)
V řádkách dalších jmenujíse Šamaš (slunce) a Istar (hvězda
Venuše), z úlomků lze souditi, že Marduk přivedl dráhu měsíce
v poměr s oněmi dvěmi světly. Další popis, jenž snad se týkal
uspořádání země, stvoření rostlin, zvířatačlověka—schází úplně;
ze sedmé desky pochází snad zbytky řádek:
»Když spojení bohové stvořili . . . .
Učinili

. . . .

Vytvořili živoucí bytosti . . . .

Stáda polní, zvířata polní, plazy,
. tvory živoucími . . .

.hmyz obydlených míst . . . .

plazy, všechnytvory .....

<<

_
Několik jiných slov vykládáno o člověku, avšak beze vší
jistoty.
Jiný text podobného obsahu nalezen na malé hliněné desce
ve dvou jazycích a písmech, v sumerském (či akkadském) a vba
bylonském (či assyrském). Deska objevena I'lormuzd Rassamem
a znění její přeloženo již prof. Hommlem v »Deutsche Rund
schaUu z r. 1891; (i. Pinchcs podal o svém překladu zprávu na
IX. sjezdu orient. v Londýně (The new version of the Creation
stary v >>Transactions of the IX. intern. cong. of orientalists.
190—199). Písmo této desky jest jasné a proto že jest tu dvojí
znění, může býti překlad tím bezpečnější.
Začíná popisem doby, kdy slavný dům bohů (obloha snad)
nebyl ještě učiněn, kdy nevzešla ještě žádná rostlina, ani nebyl
žádný strom vytvořen; tehdy ani cihla ještě nebyla udělána, ani
trám nebyl otesán, ani žádný dům nebyl vystavěn, aniž město
postaveno a ani nebyl slavný základ obydlí lidského (adam) po
ložen. Města a chrámy — Niffer a li-kura, Ercch a E-ana, s pro
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hlubnčmi neb vodami podzemními, Eridu »dobré město“ a slavné
sídlo domu bohů — nestála ještě acelek zemí byl mořem. Když
v tom moři povstal proud, bylo učiněno tehdy Eridu, E-sagila
»vysoko—hlavý chrám<<, byl vystavěn — E—sagila, který založil bůh

[. ígal-du-azaga npán slavného sídlaa v propasti; tehdy i Babylon
byl postaven a pozemský E-sagila »vysoko-hlavý chrám<< v něm
byl dokonán. .Teprve nyní činí se zmínka o stvoření živoucích
bytostí -— ne zvířat ani lidí ——
ale vyšších bytostí, bohů a Anun
naki, které byly stvořeny snad již jmenovaným bohem [,ugal—du
azaga. Bůh Mcrodach učinil prach a sproudem (vod) ho vypustil
a tehdy usadili se bohové v sídle radosti srdcí svých.
»Učinil lidstvo _ bohyně Aruru s ním učinila símě lidstvac.
Po té učinil polní zvířataa tvory živoucí na poušti, TigrisaEufrat,
dal je na svá místa a dobře prohlásil jména jich. Stvořil pak
(snad týž Merodach) trávu, rostliny močálů a lesů, zeleň rovin;
pak všeliký dobytek, ovce, luka a lesy, by se v nich pásly a
zdržovaly. Vystoupil Merodach na břeh mořský & stvořil to vše,
o čem z počátku bylo psáno, že toho ještě nebylo na světě.
Dle toho země vznášela se z prvu na vodách podsvětí, nej

prvé stvořen ovšem Babylon, pak ostatní místabožstevatvorstvo.
Bohyně Aruru z kraje Agade společně s bohem Ea neb Mardu
kem učinila lidstvo. Dle zpráv Bcrosa táž bohyně z hlíny utvo
řila hrdinu Eabani (znamená: »můj stvořitel jest liac), který byl
společníkem (šilgameše, hrdiny jiné báje chaldejské. Bcrosus při
pomíná, že Bclus rozpůliv ženu (Tiamat), z jedné polovice
učinil zemí, z hořejší polovice nebesa; po té uřízl si Belus
hlavu a ostatní bohové smísivše krev Bélovu se zemí, stvořili
z toho lidi.
'
l v jiném chvalozpčvu, který uveřejnil Delitzsch (Assyrischc
Lcscstůcke 95—96) a Jensen, jest vclcben Nlarduk, vítěz nad
Tiamat, co tvůrce všeho; že tak rozvláčně a jednotlivě vypiso
váno založení sídel božských a měst jich a že se snad méně oto
dbá, vypsati původ lidí a pozemských tvorů, lze vysvětliti prostě
tím, že chtěli Babyloňané především dokázati svůj božský původ.
(Pokr.)

Z nové právní terminologie.
Sděluje Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

(Pokračování)

Naproti tomu katolická církev, kterou přec í nepřátelský
joseňnismus ve svých nesčetných dekretcch a ordonancích tímto
pravým a b oh od atn ým jménem 37) označoval, 33) nazývá se —
_
“) Mat. 16, 18. a na souběžných místech. Známy jsou velebné obrazy,
jichž písmo i sv. otcové o církvi užívají. Církev slove městem na hoře vy
staveným, královstvím, ovčincem atd. Sv. otcové ji nazývají stanem Boha
v sluncr postaveným, městem Božím atd.
“) Toleranční patent ze dne 13. října 1781.
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zajisté že ne jen tak manč a nahodile — náboženskou obcí 39) (po
spůsobu »obcí bratrských<<), korporací 40), společností “) atd. a to
i v nálezích nejvyšších úřadů soudních. '") Vhodně praví proto,

takové označování církve zamítaje, kanonista Balve “): »Die sehr
g'ángigen Bezeichnungen der Kirche als eines Vereines,
zu

demsichdannnochdieNamen:Religionsgesellschaft,

Confession
u. s. w. gesellen, kónnen, zumal unter InHucnz
der juristischen Bedeutung dieser Ausdiůcke, zu einei einsei
t i g e n, mehr a u s s e r e n Auffassung der Kirche veranlassen

und sind nicht gceignet, die innere Wesenheit

und

D i g n i t a e t der letztercn begrifflich zu ňxiren.<<

Mluva taková není nahodilá, aniž má toto nesprávné naznačo
vání věcí a institucí z oboru církevního práva svou příčinu v neporoz
umění jim aneb v nedostatečném upravení textu. Toto moderní
vocabularium má dle řečenéhovelmi vážné a svrchované úč clné
pozadí, aby zúmyslným matením pojmů, včem spočívá vždy něco
bludného, a splítáním včcí zcela rozdílných sctřen byl nejprve
rozdíl mezi pravým křesťanstvím a jinými od něho odštěpenými
vyznáními lidského původu, důsledně mezi církví katolickou a
jinými konfessemi, a pak aby tento fundamentální rozdíl ze srdce

katolického lidu pozvolna vymizel,

když bylo svrchu dolíčc

ným spůsobem jeho náboženské přesvědčení systematicky zvikláno
a duchové v zmatek a pochybnost uvedeni. Novi tuos sonitus! —
Prohlašují-li moderni terminologové, at to v odůvodňovacích zprá
vách neb v jiných textech, z á s a d n í ro vn 0 st v š e c h v y
znání před zákonem, jest i v tom matení pojmů a splítánívčcí
zcela různých, ježto se buď věc z oboru náboženského převádí

na pole rovnoprávnosti občanské,

o kterou je zákonem“)

již postaráno (činí se tedy něco zbytečného), aneb prohlašuje se

tím,že mají všeckykonfessestejnou

cenu a hodnotu,

což při zdravém rozumu tvrditi nelze.
Výše slyšeli jsme, jak sami protestanté, zoufajíce nad pro
testantismem, jeho prázdnotou a úpadkem, jej odsoudili. Nuže,
co soudil sám původce protestantismu o svém díle, jemuž mo
derní právo ve své terminologii jest tolik nakloněno, že mu pro
kazuje dokonce služby kmotrovské a při tom cizí jméno svému
39) Interkonfessní zák. ze dne 25. května 1868 č. 49.
“') Odůvodnění zák. ze dne 7. května 1874 č. 50.
") Totéž odůvodnění. Srovn. zák. ze dne 20. května 1874. Novověký
blud, že církev není p r a v o u a d oko n a l o u společnosti, že je tudíž jako
jiné občanské společnosti na státu závislá, apošt. Stolice, jak známo, v syl
labu zavrhla.
") Tak na př. rozhodl nejvyšší kassační soud dne 18. července 1884
č. 8237, rže dle terminologie našich základních a interkonl'essních zákonů
znamená slovo >náboženská společnost: souhrn všech členů nčkt eré církve

vyznání
aneb
ze jakéhosi
dne 9. dubna
1870 nábolženského.: Srovn. zák. ze dne 31. prosince 1868
Vdílze: Kirche und1Staat m ihren Vcreinbarungen. 2 Aufl., Regens
burg 1881,„'
“) Srovn. zákl. zák. ze dne 21. prosince 1867, čl. 2.
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chráněnci dává? »Den Titel Kirche “')

praví významně Lutr “)

—-—wird unsercn Gegncrn 4") N ie m a n (! nch m cn, und mit dieser

Waffe kónnen sie uns verdammen

und vernichten.<< Proto

dokládá zcela otevřeněa důsledně proslulý Perthes,

testant: 48) »Wir Protestanten haben nicht

rovněž pro

die Kirchenbil

dung zu un—ererAufgabe. Luther hat keine Kirche gegríindet, das
ist gewisw. Jinde podotýká týž autor zcela zřejmě: »Im Protestan
tismus gingr nicht bloss die pětpstlichc l-lierarchie unter, sondern
auch die Kirche.: Podobně vyznal jiný protestantský učenecjmé

nem Martensen: »Dic eine Kirche hat sich in eine Verschie

dcnheit von Confessionen oder Kirchentypen ge
sondert.< “')

l Capito, stoupenec a vrstevník Lutrův a přítel
Buccra, napsal již svého času ve svém listu k svému příteli Fa
iclovi: 50) »Vážnost kazatelů jest úplně zničena; všecko chýlí se

k záhubě. \emámc žádné církve více. . Lid, odhodiv
všecku úzdu, volá na nás: »My známe dobře evangelium;

jděte a kažte těm, kteří vás budou chtít poslou
chati.\=

Tak soudí protestantští koryl'eové, ano, sám původce

protestantismu, o té vyhlašované »evangelické církvi,<<tak zdrcující
vynesli nad ní soud' Tím ale ocituje se též moderní terminologie,
která církev katolickou scčjcst ignoruje, 5') za to ale pouhé nábo

ženské jednoty, jež si ani samybohodatné jméno církev

nepři

vlastňují, (dobře vědouce, že jim nepatří a že by to byl plagiát),
tendečně 'a okázale »církvemi<<nazývá, v pravém světle. Soudí-li

tak, jak bylo stručně ukázáno, “"“)sami protestanté o své »církvi,<:

pak ji ani moderní terminologové nespasí. jmenovati protestantismus
zvláště nynější, 53) a jiné od katolické církve odloučené náboženské
jednoty, které s ní nemají nic společného, církvemi,: a církev
katolickou »náboženskou obcí, korporací,“ a p., jest povážlivě
»quid pro quo ,a jest převrácení pojmů a všech zdravých zásad,
“) Odpadlému od církve mnichovi jest světodčjná událost, založeni

církve,“pouhou
abstrakcí,
pouhým
Ve výkladu
knihy
Genesisnázvem!
kap. 6.
"'l
") Rozumčjí
Perthes'
"') Na tomto
takovou zastankyní

seLeben,
údové díl
katolické
3. str. 2církve, církev vůbec.
stanovisku stoji pat2rné nová právní terminologie, jsouc
různých konfessí, tak že pojem církve, zvlášť katolické,

úplně mizí.

“) ( apito, Ep. ad Faret. u Nicoly !. c. str. 235.
5' Zákonodárný liberalismus mluví ještě nejspíše tehdy o katolicke
církvi, když zamýšlí zasáhnouti do její práv a když chce církev hodně
pokořit!.
5") Více dokladů uvádí Nicolas !. c. str. 142 a nn. ——
Balmes: Der
Katholicismus verglichen mit dem Protestantismus. Regensburg 1845.
! Dřívější protestantismus byl následkem přijatých a po nějaký čas

zachovávanýchzásad katolické

církve do jisté míry konservativníaproto

daleko obsažnější a cennější nynějšího, který následkem ustavičného »refor
mováníc pozbyl konečně všecku podstatu ] obsah a dospěl k směsi subjek
tivní libovůle a tím — čím se ani střizlivéjší protestanté více netají —

k úplném

u rozkladu.

Co protestantismus po nějaký čas drželo, byl

hlavně kapitál, který si z katolické církve na cestu vzal. Ten kdyz byl vv
čerpán, nastala — jako u marnotratného syn.-t — nouze a konečně — hlad.
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je vnuc ování dotčeným jednotám názvu úplně cizího

a zcela

bezdůvodného, kterého nikdy neměly a na který ztratily tou měrou
všeliké právo, kterou se od pravé církve čím dál více vzdálily.
Z toho následuje, že takovou terminologii může vytvořiti

jen naprostá náboženskálhostejnost,která s básníkem Sch illerem
ncvyznává žádné náboženství ze samého náboženství, aneb ona
sekta hrdopyšných rozumářů, kteří s pohrdáním všecka náboženství

připouštějí a sami k žádné mu se nehlásí, kteří dle potřeby
v »zájmu národůa všecky možné kulty berou v ochranu, vyjma
kult katolické církve; kteří, vznášejíce se jako padlý anděl Mil
tonův nad mořem náboženských bludů, při tom plni hněvu k svítilně
světa na okamžik s opovržcním pohlednou, volajíce: »Slunce,
my tě ncnávidímel<<
—-—
Každý jednotlivec chce býti označen
svým pravým jménem a nezůstane lhostejným, jestliže se jeho po
předcích zděděné jméno, byť jen nahodile, skomoli neb zamění.
Sebe nepatrně-jší osobní neb rodinné výsady střeží se v obyčejném
životě bedlivě a hájí se proti útočníkům co posvátný odkaz
z uplynulých dob. Známa je žárlivost, s kterou šlechtické rodiny
střeží svá stará práva a dávno zemřelými předky vydobyté výsady.
Považovalo by se za ncjapnost, nc-li za urážku, kdybychom některou
starobylou a důležitou instituci ignorovali nebo odvěké jcjíjméno
zjinačovali. Než, který úřad jest důležitější úřadu církve? Která
instituce jest tak vclebná a slavná, tak vznešená a ve svých
účincích tak nedostižitelná, jako katolická církev? A tato nevy
rovnatelná světová instituce, i kdybychom k jejímu božskému
původu nepřihlíželi, neměla by se označovati již ani její pravým
sjcjí povahou a účelem co nejúžeji srostlým jménem;> Tato světová
samým Kristem založená říše, směla by snížena býti na pouhou
»nábožcnskou

spolcčnosta

Protestanté

nebo >>korp01'aci?<<

nechtějí tímto jménem, ač je historické

a zcela odůvodněné, býti označováni, a domáhají se jména, dle

jejich mínění zvučnějšího,evangelíků

vyznání augsb. neb helvet.,

pro odvěkou však katolickou církev, pro církev velikou — jak ji
sami pohané nazývali 54) — která své bohodatné jméno nemění
a změniti ani nemůže, je dle moderní terminologie dosti dobrý
název

>>obcc<<nebo náboženská

>>společnost<< nebo

>>korporacel<<

Tážeme se, co by se tomu řeklo, kdyby někomu napadlo, pojme

novati rakouské mocnářstvíprostě občanskou spo l cč ností na
Dunaji? aneb království Ceské pouhou provincií? jaký soud stihl
by toho, kdo by se odvážil mocného panovníka nazvati prostě ob
čan e m? 55) Zajisté nastala by bouře nevole a spravedlivého hněvu
pro tuto urážku nejvyšší státní autority a vlasteneckého citu
a smělce takového odsoudilo by veřejné mínění co nejrozhodněji.
jaké bouře rozhořčení zmítají zákonodárnými sbory, padne-li na
5') Tak nazval katol. církev pohanský filosof Celsu
5“) Tak mluvili francouzští krvežíznivci za doby revoluce, když byl
»občan Hugo (apet- k smrti odsouzen Nynějším socialistům, jakožto stou
pencům francouzské revoluce zamlouvá se tento spůsob mluvení nemálo.
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některé straně »ménč parlamentárníe—slovo, aneb dotkne-lise nč
který řečník práv a institucí jisté zemi posvátných!
A přece co jsou, byť sebe mocnější říše vezdejší u porovnání
s říši Boží, s církví? »Regnum terrcnum — dokládají obhájci

práv
církve ——
——
cum nadšeně
came cinis
\pulvis. << »lmperium
et
nos gerimus
praví
sv. \ crit
eho et
r \'a'liánský
k velmožům

svéhočasu“) — adde multo praestantius ac perfectius,
alioquincarni spiritumet coclcstia terrestribus cedere

oportebit.<<Právem tudíž učí slavný Suarez57):
»Dicendum est,
potcstatem ecclesiasticam non solum esse in se nobiliorcm,
sed

etiam superiorem

et habere sibi subordinatam

(ve věcech

duchovních) potestatem civilemuf Z té příčiny vece sv. Chry
sostom': »V síle není církvi nic rovného; ona jest vyšší nad
nebesa a širší nad veškeru zemi, nikdy nestárne, ale týž a týž
rozkvétá“ Z tohoto také, bez odporu svrchované dogmatického
důvodu, byly zákony základní, interkonfessní, zákon o škole a 0 man
želství apoštolskou Stolicí odsouzeny & zavrženy, ježto odporují
učení, právu, antoritě a bohodatné ústavě církve. 55)
(Pokrač)

Romanarum Congregationum decreta
novissima.
S. Congreg. Concilii.

Urbevetana-Funerum.
Die 11. Aug. 1894.
Urbeveterc dic 10. Martii 1893. diem obiit supremum Maria
Bencdetti, ejusdem loci oriunda, quae patriam dereliquit, trans
fercns Viterbium suos lares, quando nupsit Josepho Bcrnabei. At
in dotem sortita est domum paternam, unde ei in more fuit fere
quotannis apud parentes Urbevetere aliquod tempus commorari.
lempore hujus commorationis accidit, quod Mariae mater die
8. januarii 1893 hac vita decessit, quam post duos menses, uti
diximus, ňlia secuta est, disponens, ut sepulturae mandaretur in
cocmeterio Viterbii prope suum virum. Quia Mariae paterna do
mus sita est in paroecia Collegiatae S. Andreae, parochus eidem
uti in mortis articulo adstitit non sccus ac matri ct sacramenta
“) Orat. XVII. num. 8
5- Suarez:
De legibus lib. IV. cap. 9. Podobně sv. Tomáš Akvin.
2. qu. 60. art. 3. Srovn. otom: Hergenróther,kathol. Kirche und chris—tl.
Stam 1872 p.
"“l :Videtis — praví papež Pius IX. ve své allokuci ze dne 22. června

1868—quamvehementerreprobandae
et damnandae sint ejusmodi
. quas igitur auctoritate
NostraApostolicareprobamus ct damnamusa.
abominabiles leges ab austriaco gubernio latae.
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administravit, ratus est, jus sane habcrc Mariae cadaver levandi,
super eodem funcbre ofňcium peragendi, idemque ad scpulturae
locum associandí. Vcrum obstitit Ecclesia Cathedralis, quae hacc
omnia peragere sibi vindicavit, quia de non subdito parochi age
batur. Negans parochus, agi de peregrino, prouti contenderet
Capitulum, protestatus cst se ccdere Capitulo, sed non renunciarc
juri suo, quod omnimodc tueri dcbcbat. Quaproptcr controver
siam ad II. 5. C. detulit, die 8. Junii
1893. ——
Sul) dic

14 Feb. 1894edito decrcto »Ponatur
quuisitae suas dedere allegationcs.

in folioa partcs de more

Circa juris quaestioncm, Canonici asserunt, hoc jus suae Ba—

silicae Cathedrali solemnitcr recognitum fuisseanonnullis judicatis
apud Curiam Romanam, et consuetudine constanti confirmatum,

scd maxime roboratum fuissc per quamdam Concordiam

hac

dc rc initam a Clero Urbevetano et ab Ordinario Dioeccsano
approbatam sub“dic 18. julii 1874.
]amvcro Canonici contcndunt, Mariam Bernabci percgrino
rum, utique, numero accensendam non esse, sed tamen nec do
micilium nec quasi domicilium in paroecia S. Andrcac habuissc;
nam, aiunt, Mariam nec quotannis Urbcmvctcrem vcnissc ad in
viscndam suam matrem, sed hacc potius \'itcrbium petcbat sin
gulo quoquc anno Filiam visitatura. Imo, quia Hlia raro ct ad
breve tempus matrem visitabat, cxplicant Capitularcs factum, quo
mater posthabita ňlia, ncpotcs suos haeredes instituit. Uncle con
cludunt Capitularcs, ad contrahendum quasi domicilium, defuissc

factum ct animum.

Factum,

quia trium mensiumtempus

non sufficiens est ad acquirendum quasi domicilium. Scd praccipue
an i m us defuit, quum postrcmo tcmporc vcnerit Maria ad matrern,
quia graviter aegiotabat, et mortua matre \oluntatcm ostenderit
statim et pcrpetuo sc confcrcndi Viterbium, quo transfcrri iussit
supellectiles paternae domus, uti plurcs tcstes dcposueiunt.
I.x adverso parochus S. Andrcae in primis rcfert sententiam

Fcrraris Voc. »Scpultun aa n. 22—23, scilicct »Pcregrini
pcrtranseuntcs
ct viatores, nisi sepulturamclegerintfsepc—
liendi sunt in Cathedrali: advcnae autem seu exteri et percgrini

habentes per aliquodtcmporis habitat

ionem in aliquaparoecia,

sepclicndi sunt in ipsa.<<Cui sententiae cum communi Canonista—

rum concinere memorat Mattheucc. De'Offic.

Cur. ecclcs.

c. 48, n. 12: »Distinguendum est inter exteros in loco habentcs

habitationcm, et pcrcgrinos pertranscuntcs, ut primi

debcant sepcliri in parochiali, in qua inhabitant, nisi sepulturam
elegerint alibi.—xQuod vero pcrtinet ad consuetudincm a Capitulo
allatam, dcductis pluribus cxcmplis, demonstrat cam nec paciňcam
fuisse nec legitime pracscriptam. Praeterea tcstimonio parochorum
ct ipsius Episcopi, qui Urbcvetanam Ecclesiam regebat anno 1874,
cvincit Concordiam, dc qua loquitur Capitulum, cffcctu caruisse.
Accedcns postca ad quacstionem facti parochus S. Andrcae

adnotat Mariam'BenedettiBernabci sane advenam,

tcm ct pcrfunctorie

commorantem

transeun

v_ocarinon possc,
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quae Urbcvctcre orifrinem habuit et fcrc quotannis in sua domo
paterna aliquam commorationem ducere solebat, idque eiui con
tendit cx decisionibus, quae in similibus casibus vel a S. C. C.
vel a 5. R. R. prodierunt.
His aliisquc perpcnsis, proposita fuerunt
Dubia.

I An Ecclesiae Cathedrali competat jus fu

nerum in casu.

Et quatenus affirmative

ll. An eidem competat jus associandi cada

ver ad elcctam sepulturam extra dioecesim
in casu.

Et quatcnns negative ad utrumque

llI. An sit locus rcstitutioni emolumento
rum pro funcre clcfunctaein casu.
Ad 1“'" et 2'"" Negative.

Ad 3umAffirmative dctractis cxpcnsis.
Číž

%ŠÝZB

Literární oznamovatel.
Apologie.
jednoty

S 1o v a p r a v (1y. Vydává Dr. Josef Burian, předseda
katol. Tovaryšů v Praze. »U čel p o s v č e uje p r o

středkye, anebo také: »Kdo v té peci sedá, jiného

tam hledá. II. Napsal Francesco Vericlico. Jak často předha
zují protestanté a liberálové řádu Jesuitskému, jako by učil, že
účel posvěcuje prostředky! V zmíněné brožuře pádnými slovy
se dokazuje nepravda tohoto tvrzení. Nikoliv jesuité — ale pů
vodcové protestantismu sami ——I. ut r et c o n s o rt e s t uto

nekřesťanskou zásadu pěstovali. Brožuratato výborně

se hodí k hojnému rozšíření v osadách smíšených.
I. c o n tiu s v o n B y z a n 2, ein Polcmiker a. d. Zeit ]ustinians,
von D. Růgamer, WUrzburg. 2 M

Die Apostclgrul't

ad Catacombas an d. via Ap

p i a, von A. de W a a ]. Eine hist. archaol. Untersuchung auf
Grund der neuesten Ausgrabungen. Mit 3 Tafeln. Freiburg in
. 6 M.

Dic Dámonischen des N. Tcstamentes.

Antwortauf

I—IerrnPastor Hafners Schrift uber den gl. Gegenstand,
H. Lachr. Leipzig. O. 50
*

*

von

—216—
Homiletika. K a z a t e ] ň a. Časopis pre katolické duchovné reč
nictvo. Vydává Fr. Richard Osvald. Ročník XV. Číslo 3. Kazne
nedclné a sviatočné.
C h r i st u s u n d 5 ein V o l k. Acht Fastenpredigten fur Man
ner. Von P. Heinrich Abel, S. ]. Im Selbstverlage der »Reichs
post:. Kázání tato nadělala svého času ve Vídni mnoho hluku.
Kostel byl vždy věřícími téměř přeplněn a není divu. Uchva
covalť výmluvný řečník své posluchače nejen dokonalou znalostí
lidského života a lidského srdce, nýbrž i neuprosnou logikou
a pevným přesvědčením. Cena 10 kr.

Sbírka historických

příkladův

z dějinslovanských,

zvláště českých. Kazatelům, katechctům, učitelům a t. d. sebral

a upravil Jan Nep.

ernohouz,

osobní děkan v Hostivaři.

Sešit 2. a 3. Cena 36 kr. Doporučujeme vřele.
*

*

*

Askése.Rozjímání o tajemstvích

svatého růžence.

Třicet a dvě úvahy, jež dle mnohých pramenů sestavil a v chrámu

Páně sv. Mikuláše v Praze konal Ant. Postřihač,

kaplan.

V Praze 1895, nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví.
Str. 178 malá 80. Cena 50 kr.
Přání sv. Otce Lva XIII., aby jednotlivá tajemství svatého
růžence byla věřícím vykládána a jako vznešené vzory ctností
nejkrásnějších před duševní jejich zrak kladena, bylo dp. spi
sovateli polmutkou, aby sestavil přítomnou sbírku rozjímání
o tajemstvích růžencových. Překrásné úvahy, které ndp. biskup
Msgr. Ferd. Kalous při exerciciích seminářských r. 1886 před—
nesl, byly mu při práci jeho stkvělým vzorem. Podle nich se
stavil dp. spisovatel, uživ pečlivě i mnohých jiných dobrých
pramenů, hojně úvah nových, jež vynikajíce jadrnou stručnosti
i žádoucí rozmanitostí, zamlouvají se nad to srdečným tónem,
jímž jsou provanuty. Rovněž i po stránce jak věcné tak i slo
hové jsou tato rozjímání bezvadna, i hodí se tudíž výborně
k rozjímavé modlitbě sv. růžence veřejné i soukromé.
Dr. Ant. Podlaha.
*

*

*

Historie. Svatý Pavel a jeho apoštolské cesty. Napsal
abbé Fouard. Přeložil kněz jan Ev. Hulakovský. jsme velice
povděčni knihtiskárně Cyrillo-Methodčjské, že nešetříc nákladu,
podjala se v poslední době vydávati znamenitá díla vynikajících
autorů cizích. Tak nedávno vydala svým nákladem epochální

dílo P. Didona ježíš

Kristus,

a nyní opět nám předvádí

dílo neméně důležité »Svatý Pavel a jeho apoštolské

cesty,a od abbéa Fouarda.

Abbé Fouard jest jeden z nejslavnějších té doby historiků
církevních. Pérem mistrným líčí nám apoštola »národůgz jak
vychází z jerusaléma, by získal Kristu národy pohanské .....
a kamkoliv kráčí tento muž bohonadšený za svým povoláním,
všude . . . .jvšude tisíceré překážky staví se mu v cestu. I ocit'uje
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se brzy v nejkrutším zápase s fanatismem již již odumírajícího
židovství, brzy s největším a nejmocnějším nepřítelem na světě,
s pohanstvím, jež zárodek úpadku v sobě nosí. Ale muž Boží
tělem i duší jsa oddán svému povolání, neleká se žádných
obtíží, žádné práce, neděsí se ani okovů, ani žaláře, ba ani smrti;
od lásky Krista ]ežíše nemůže ho na světě odloučiti nic. Ko
nečně přece podlehá — propadá smrti mučennické —. ale v této
smrti jest jeho vítězství. Obřadná přemrštěnost židovská podléhá,
modly pohanské klesají s oltářů — kříž Kristův vítězí. Tot
asi stručný obsah knihy, psané slohem nad míru poutavým.
Autor sbíral látku k svému znamenitému dílu nejen ze spisů
historiků starších, jako z Plutarcha, Suetonia, Livia, Tacita,
]osefa Flavia, jimiž se všady dokládá, nýbrž i použil novějších
spisovatelů anglických, francouzských a německých. jako P. Di

dona »ježíš Kristus,<< tak i Fouarda »Svatý Pavel“

_—

neměl by scházeti v žádné knihovně kněžské — ano, i laici
vzdělaní měli by z knihy té čerpati vědomosti, jestiť to dílo
ceny trvalé. »jcst to marná práce, píše arcibiskup Rouenský
Leon, o knize P. Fouarda, jestliže pochybovači, dějepisci, básníci
leskem nepravé vědy, anebo okouzlujícím slohem, snaží se za
stíniti jasnost víry v duši svých vrstevníků. K d y ž d i l a t č e h t o

duchovních zločinců dávno upadnou v zapo
menutí, nepřestanoulidéobdivovatiselistům
velikého apoštola, a jméno Ježíše Krista,
skoro na každé stránce se nalézající, bude se
pronášeti s láskou.“
Dosud vyšly dva sešity, každý za cenu 50 kr.
jeme vřele.

ŽivotblahoslavenéAnežky

Doporuču

České. NapsalP.Antonín

Rejzek T. ]. Nákladem »Dědictví sv. Cyrilla a Methodějea
na rok 1894.
Moderní nedoukové vždy, kdykoliv přijde řeč o středověku,
pohrdlivě se usmívají ',— vjich očích byl středověk jen »tmářstvíma
a zpátečnictvim, byl prý to věk duševní vazby. A nelíbí se
těm našim osvětářům na středověku nic, nejméně pak život
klášterní. A přece kdo nepředpojatě se do těch dob dávných
zahloubá —, kdo střízlivě a nestranně soudí, dozná, že kláštery
dalekosáhlý měly vliv na veškeren společenský život a že pů—

sobeníjejichbylo »blahodárnější, nežli nyní akademií
učených,

uměleckých

a t. d.<<jak dobře Palacký píše.

Důkaz toho nejlepší podává bl. Anežka Ceská, jejíž život blaho
dějný dovedným pérem popisuje R. Rejzek. Ano, na ni právě
se osvědčilo, co dokázal středověk se svou klášterní a nábo
ženskou výchovou, kterak právě proto, že náboženskou výchovu
měla, tak velikých věcí dokázala a národu byla prospěšna.
Celá kniha jest psána slohem poutavým a srozumitelným a
zajisté se »Dědictví sv. Cyrilla a Methodějea zavděčilo svým
členům, když se postaralo, aby tato 'ýborná kniha vyšla tiskem.
Rádce duchovní.

15
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Římští papežové v chronologickém pořádku.
Napsal josef Veselý. Cena 30 kr. Spísek tento jest vhodnou
pomůckou všem, kdož se zabývají dějinami církevními,
zvláště ale posluchačům bohosloví. Doporučujeme vřele.

Z dějin nepatrné

české vesnice.

PodáváVácslavHo

nejsek, farář u sv. Haštala v Praze, bývalý farář Kojetícký.
Nákladem družstva »Vlasť.a Cena 60 kr. Pěkný kulturní obrázek
staré české vesnice z věku 16. a 17. podává nám tuto dp. spi—
sovatel. Seznamuje nás se životem na vesnici, — jak se ve
skutečnosti jevil, a předvádí nám stinné i světlé stránky lidu
českého. Dílo toto jest velice cenné a doporučujemeje vřele.

Sborník historického

kroužku.

Odpovědný
redaktor

Dr. Matěj Kovář. Sešit 3. Cena 70 kr., pro členy »Vlastic 52 kr.
Kdo by se toho byl nadál? Za krátký poměrně čas dokázal

»Híst. Kroužeka,

že schopen jest života, ano ještě více, do

kázal vydáváním spisů historických, že postavil se na půdu
pevnou, z níž tak snadno asi nebude vytlačen. Svými publika
cemi, jež liberálům jsou nemilé, roztrhává sice pomalu ale „jistě
celé to předívo pomluv, lži a předpojatosti, jakými nepřátelé církve
obestřeli vše, co vůbec 5 církvívnějakém bylo spojení. Sešit 3.
»Sborníku histor. kroužkuc jest velice zdařilý. Dobrými pra
cemi přispěli pp. Josef Vávra, Fra.]. Hamršmid, Frant. Kroiher,
Dr. M. Kovář, Hynek Kollman. Doporučujeme vřele.
*

*

*

Paedagogika.Malá dějeprava biblická pro katoli
cké š k oly n ár o d n í. Sepsal jan Doležel, prof. náboženství
v Mor. Ostravě.
Schválená od nejdůst. ordinariátů v Olomouci, v Brně,
v Hradci Králové, Budějovicích, v Litoměřicích a od general.
vikariátu v Těšíně. Se 40 obrázky. Cena výtisku váz. 16 kr.
*

*

*

Spisy zábavné a poučné. M use u m. List bohoslovců česko
moravských. Ročník
XXIX. Pořadatel jan Staněk. Obsah _velice
:
bohatý a cenný

Náš Domov.

Ročník III. Číslo 23. Obsah zajímavýa bo

hatý. Časopis tento zaslouží nejhojnějšího rozšíření.

.

K v ě t y M_a r i a n s k é. List měsíční ctitelů Panny Marie.
ník Xl. Císlo 12.

Roč—

www

Listárna redakční.
Dp. Kam. 17cm. :) Pl. : Dle % 5. zák. ze dne 19. dubna 1885.
ř. z. č. 47. přísluší Vám, jakožto administrátoru fary s kongruou
700 zl., měsíční plat 50 zl. —-Ačkolí dopis Váš v té věcí nejasný,
myslíme, že místodržitelství vykázalo Vám 30 zl. z berního úřadu
a 20 zl. z místních důchodů obročních, jež dle minist. naříz. ze

dne 20. ledna 1890. %14. jste oprávněn počítati do výdajůvúčtu
interkalárním.

—-219—
—d.——Dcsátek reluovaný čili na peníze přeměněný možno
buď rozděliti dle Ill. tř. (od 24. dubna 1893. — do 24. dubna
1894 atd.), ancbo počítati jej jako zvláštní druh příjmů a roz
dčlití pro rata dle splatnosti úroků rentových (ve Vašem případě

květ. a 1.1istop.).
předchůdce

počítáno.

Rozhodným je zde prius —t. j. jak za
U Vás ——jak soudíme

z dotazu -——
počí

táno a děleno bylo asi dle způsobu druhého, jenž ovšem jest
vzhledem k rentě praktičtější a pnmuenčjsí
Dle toho by pře'd
chůdce Váš dostal od I/ll93d
'“_/,.,94 — intcrkalár od ']„94-do
"/._.,94 a Vy od '/994 do “'“/„,94.
Dp. ff. . v . na III. — Dopisem.

Vdp. Dr. K. 21P. — Hned, jak ukončeny budou články
začaté.
p. Š. V. — Rádi bychom; leč není pracováno ni pro
pracováno tak, aby se nám hodilo. — Snad Vám přijmou jinde.

(Zasláno)
»Spolek přátel katolických českých škol bratrských .
Největším dobrodiním, jehož se může člověku dostati, jest dobré
kře- st'anské vychování. Vychování dobrého může se však mládeži dostati
jenom ve škole ovládané veskrz duchem náboženským duchem v pravc
křesťanským, ve škole, kde učitel žákům předchází ve všem dobrým pii
kladem. lakovými učiteli jsou vedle jiných zvláš:ě školní bratří z konure
gace blahosl. jana Křt. de La Salle, kteří sobě získali, kdekoli se usadili,
vždyck pověst nejlepší.
šv rchu jmenovaný spolek vytknul sobě za úkol peč0vati oto, aby
kongregace skolních bratří, kteráž jinde tak blahodárně působí, ] v zemích
českých se usadila a zde zřídila ústav český, odkudž by pak mohla rozvíjet-i
dále blahodárnou činnost svou. Myšlénka tato vznikla z úvahy, že v celých
( cchách neni kromě johannea, určeného pro učedníky, ani jediného českého
ústavu [')IOhochy, jenž by stál veskrz na půdě katolické a kdež by vedle
školy byl i internát, do něhož by mohli rodičové katoličtí beze vši obavy
dáti svoje syny.

uprovedení
vytknutého
cíle jestkvšak
třeba peněz a proto
se »Spo
lek přátel
katolických
českých
škol bratrskýchu
obracíku
všem
přátelům křesťanského školství a ku vsem pravým lidumilům vůbec 5 uctivou
prosbou, by jej ráčili dle své možnosti ve snaze jeho podporovali. Kdo

složí 100zl. jednou pro vždy, stává se členem řádným, členem
činným je kdo splatí jednou pro vždy 50zl., přispívající čle
nové splácejí ročně 5 zl., podporující členové platí pak ročně
1 zl. 20 kr. I každý dárek k účelu výše naznačenému přijímá spolek s vděčností.
Vídeňský spolek pro vzdělání katolických učitelů ve Strebersdorfě
postoupil spolku našemu všechny svoje české členy v Čechách a na Mo
ravě; i prosíme tudíž, aby dotyční p. t. pánové členské svoje příspěvky, kteréž
skládali dříve do Vídně, zasýlali nyní spolku našemu.
kongregaci školních bratří provincie rakouské je nyní celkem 16
Čechů; jsou to však dosud vesměs síly mladé. Proto by kongregace. kteráž
se chce všemožně přičiňovati o rozmnožení svých českých sil, přijala ráda
zvláště starsiho zkoušeného učitele českého. Kdo by tudíž cítil v sobě po
volání působiti jako učitel a člen kongregace školních bratří, nechť dopise
spolku našemu, který s ním pak všecko další projedná.
V PRAZE dne 12. listopadu 1894.
Frant. Pohunek,
Ed. Šittler,
Dr. Frant.)(av. Kryštůfek,
kaplantajemník.
u sv. Štěpána,

provisorČ ._op
k. oa.kladpik.
semináře,

předseda.
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Oznámení.
P_rvníčíslo »Týdenník Čecha vyjde první sobotu v novém
roce s bohatým obsahem: přehledem všech události atd., 5 při
Iohou zábavnou a s novou přílohou „List hospodářský". Páni
abonenti »ČECHAa dostávati budou číslo to bez ve š ke rě h o

íř—ip—Ia—tkujako obvyklé číslo denníku „Craenen
Poněvadž
tím vydání »ČECHA“ se daleko zvýší, poněvadž pak přes Šó
páni abonenti nebudou platit nic více než dříve, prosime jich

všech co nejsnažněji, by hleděli proto morálně „Týdennik
_Čech" podporovati a všem osadníkům svým jej vřele do
poručili.
List poveden bude s všestrannou péčí za vrchního řízení
chél'rcdaktora »ČECHA» Petra Kopala. List hospodářský svěřen
osvědčenému odborníku dp. R. Vrbovi zámeckému kaplanu
v Pruhonicích, jemuž přispívati bude řada spolupracovníku. -—
List obsahovati bude vždy nejméně 12 stran formatu »Čechzw
čtvrtletní předplatné však stanoveno jen na 65 kr., půlletně lzl.

30 kr., celoročně 2 zl. 60 kr.
Spolehajíce pevně v_morální podporu všech svých vdpp.
odběratelů, vynasnažíme_se _by_tydenn1k >>ČĚCH<<stal se co
nejdříve dobrými lacinými novin_ar_ni_
všeho katolického _l__iduv zc

mích koruny svatováclavské.
Redakce a vydavatelstvo

„ČECHA'I'

Praha l508—II.
') Na. (10 :) ník
čtvrtletně 4 zl.

„Č ECH“

pi-cdplácí sc měsíčně i s poštou ] zl. 35 kr.,

Na počátku ledna 1895 vyjde I. číslo nove'ho ročníku

„OBRANY“
»OBRA NAa věnována jest zájmům katolicko- politickým
a specielně apologetickým; vychá7í čtrnáctidenně (5. a 20. dne
v měsíci) s bohatým obsahem ve vkus_n_e'_
výpravě obtílkon
s

Celoroční předplatné 2 zl.
přijímá Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba). Praha.

Spisy redakci zaslané:
.,Í'j'clloz'atele“ listu \čnovane'ho záimům křesťanského školsní
\\šlo piz'uč redakci li Pohunka ročníku lX. č\—o 35 —
s následujícím obsahem: Z\lethoda \\ \“'\učo\ání nábožensní.
:Nová řada). Podává duch. prol'. Frant. lloráček. ÍPOkl'ÍlČJ
Skola jako ústav v_vchorárací. (Pok'račováníl Renlie ve škole
obecné a jejich poměr ku předmětům hlavním. Sebral a uvažuje
\'. Procházka, učitel. lllídka školská. Drolmosti. Literatura.
Spisy redakci zaslané. Konl\'urs_\-'. -— n\t'ychm'atela \'ycháží
vždy 5., 15. a 25. každého měsíce a pi'edplácí se v admini
strací \ l\.\7e klášter Dominikánský, jílská ulíce„ celoročně
3 7.l.. půlletnč ! zl. 50 kr.

„l'lastť“

Casopis pio poučení a zábavu. Majitel a \"r_\cla\atel(h 11/

stvo :\>\1ast\.[\cdaktor l omáš Škr dle. liskem l\nil\tisl\.'\\n_\
Cyrillo-Methodčjské (V. Kotrba) \,. Praze. Ročník Xl. Číslo 3.
vyšlo s následujícím zajímavým obsahem: Nástin učení jana
Amosa Komenského a učení Petra Chelčického. Napsal

Dr /\nt. Lenz. (Poldačování) Otčenáš (l.catc1).

\7e1š0\an('

(hama () iCCanlll iednání. Francouzsk) napsal I raneois Coppée.
líeložíl Í). jan l)\ořál\_ l\ři7.o\níl\. ll)ol\'ončení.) l\'\'\ženeo\á
babička. Obrázek ze /d':irský ch hor. Napsala \' ]:\sta l'ittnmová.
josef Benedikt Cottolengo. Příspěvek k dějinám katolických
knčží lidumilů & dobrodinců. Píše josef l'lekáček. (Pokračo
\'ání.) Literatura. Bavorští Lesáci. Napsal josef \'ondrák. (Do
končení) Kostelní sonety „'\ntonína Bulanta: l. Mržák. ll. RO
ráte. ili.. Dra hroby. Jíyticec \'vRukopíse Královédvorslcém.
Napsal Oldrich Seykora. Zlato \" Cechách

'Na1.)s:\ldr. Miroslav

Skalák. Agitace pro pravoslaví. Píše Frant. Zák. (DokončeníJ
'/, národního divadla. 'llíše josef Flekáček'. l'mční. Iludba.
,iteratura. Drobné literární a jiné důležité zprávy a úvahy.
L'mrtí. — \'lasf
vychází l:'). každého měsíce a předplatné
obnáší \očnč —lžl. půlletnč 2 7l. a čtvrtletně

] 7.1. Kněží de

\\cienti alumnou': l\le\íko\é, studující, podučitelé a poclučitclk'y
mají \' lasl'- \očné za 15zl.

Dělnické noviny. Ročník IV. Císlo 8. Redaktor Tomáš

roušek.

]. ji—

Kde; jest refořmace?
Ku předložené'otázce

na základu istudii historických
všem povážlivý'm lidem
odpovídá:
Dr. KAREL LEV ŘEHÁK,

děkan sboru doktorů v bohosloví na. vysokých školách pražských .rytíí Božího
hrobu v Jerusalc'mě, farár \\ sv. Ducha na St. Městě v Praze.

Cena. sešit-u.90 k:.

Sešitem 8. bylo cenné dilo toto ukončeno.

Náš Domov.

Qasopis obrázkový a zábavné poučný pro lid.

Ročník IV. Císlo 1. a 2.

Květy Ilíarz'anske'. List měsíční ctitelů Panny Marie. Ročník Xll.
Šislo

Katolicke'nm českému duchovenstva v Cechách, na Ilíonwě
a ve Slezsku !
Již roku 1882. pojal jsem úmysl, vypsati zásluhy českéhm
moravského a slezského ducl10\cnst\a o zakludání knihoven, o roz—
šiřování knih a časopisů po dědinách a městech a požádal jsem
tehdy v »ČcchUa a v »Pastj'ři P LV..
„.....w du
ehm cnstvo, aby mi z tohoto oboru o sobě azlemřelých spolu
bratřich obšírně zprávy podalo. Mimo to obrátil jsem se přímo
na české pp. vikáře a moravské :: slezské pp. děkany, aby zá
sluhy duchovenstva e(lého jejich traktu vylíčili.
R. 18,
obn0\il jsem svoji žádost v 1. čísle IV. ročníku
>Vlastic, v »Čechuu, >lllasu< a >Opavském Týdennikuc, načež
jsem vyclal roku 1888 první a roku 1889 druhý díl své práce.
Celá práce byla rozdělena vc čtyři díly, a to: I. zásluhy ducho
venstva českého; II. moravského a slezského; llI. činnost boho
slovců; IV. působení různých dědictví a jiných podobných kato—
lických spolků. V prvých d\'ou knížkách jest probrána činnost
duchovenstva českého a nyní hodlám scstaviti doplňky této čin
nosti a probrati zásluhy duchovenstva moravského a slezského.
Za tou příčinou vešel jsem hned na počátku školního roku,
v říjnu r. 1894, s pp. alumny různých seminářů ,ve vyjednávání
a zajistiv si jejich laskavou pomoc, dám se s pomocí Boží do práce.
prosím za laskavé udání a zprávy: jméno kněze, den, rok
a místo jeho narození, hodnost; zemřel-li ——
den, rok, místo jeho
úmrtí a na to: kde a s jakým úsilím & zdarem: založil knihovnu
farní, \'ikariatní či dckanatní, školní nebo obecní, spolkovou; vy
líčeny buďtcž jeho hmotné při tom oběti nebo vůbec peněžité
dary na tyto podniky již založené; které časopisy, kalendáře,
knihy a dědictví rozšiřoval nebo různým Spolkťim a ústavům
(gymnasia, nemocnice, obecné školy) daroval; jak se staral o rozvoj
spolkového života, užitečných literárních jednot a závodů a kterých
vlasteneckých a lilmnč katolických spolků jest členem a kolik
členů jiným spolkům a družstvům získal. Budiž také podán obsah
zakládajících listin a pamětních knih a závětí zemřelých, pokud
v tento obor spadají. Zkrátka, budiž uvedeno vše, co přispívá

k thematu:Zásluhy českého, moravského a slez
ského duchovenstva o zakládání knihoven, spolků
a časopisů, o rozšiřování knih a časopisů po dě
dinách a městech.

Nejlépe by ovšem každý učinil, kdyby o sobě sám zprávu
napsal, při čemž mu ovšem úplnou mlčenlivost zaručuji.
Sebraný material zašlu dle diecésí do různých seminářů, kdež
jej pp. alumni prostudují, doplní a opraví a pak jej vydám tiskem
a to, jak myslím r. 1896 —- budu-li živ a zdráv.

Iraze,

dne 1. ledna 1894.

Tomáš Škrdle,
č. 234-1.

„*"/Qi
R__očník
ll.

ĚŠŠQ—C'Ýd

Sešit 4.

HÁIIBE IlllBHllVNÍ.

ČASOPIS KNĚŽSTVA ČESKOSLOVANSKÉHO.
Redaktor

ZDI.JOSEF BURIAN,
sídelní kanovník Vyšehradský.
Pořadatel části právní a liturgické

VÁCSLA'V' KOOIÁN,
kaplan u sv. Štěpána.

Schváleno nejdůst. lmíž. arcib. konsistoří v Praze.

a“aw

V PRAZE 1895.
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství
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vJ$'ň%Řatv
Právě počalo vycházeti důležité dílo!

age Eible :: nejnnnejší objet/g
n ýnfě'sfíně gggpfě :: dilssgrii.
Napsal

F. Vigouroux.
Zda se, jako by Bůh Egypťany a Chaldejce vyvolal z hrobů v pravý čas.
Ont nový život vlil v exegesí a apologetikn křesťanskou v době, kdy raciona
lismus vyhledává nových zbraní, aby podkopal Jeho mocné dílo. „Jest paměti
hodno“, dí dr. Bickell, „že oba velikolepé objevy historické naší doby podávají
si takořka ruce, aby obhájily mojžíšský původ Pentateuchu. Zatím co egyptologie
nás až do nejmenších podrobností poučuje o poměrech egyptských & potvrzuje
tím authentičnost této knihy, nutíc nás, abychom uznali, že ji sepsal autor, jenž
jako Mojžíš žil v údolí Nilském, ukazuje assyriologie falešnost hypothésy o růz
ných původních pramenech a dokazuje jednotu tohoto základního spisu zjevení
božského“ Kdo by nežasl, vida, že v době, kdy nevěrecka kritika povstala a,
prohlásila., že nevidí než báje v Písmu svatém, Prozřetelnost vyvolala mrtvé
z jejich hrobů, aby vydali svědectví spisovatelům Písma sv.? Objevy učiněné
v Egyptě a v Assyrii v době novější potvrzuji jasně historičnost a pravdivost
našeho Písma svatého. Mrtvé stavby a památníky egyptské a assyrské, jež po
dlouhé věky zrakům lidským pod ssntínamí byly skryty, jakož i zahadne zprvu
nápisy hieroglyfické a klínové oživly takořka a rozhovořily se úsilím neúnavných
badatelů, aby pronášely nad jíné přesvědčivé.a padna svědectví na obranu knih
posvátných. Naplnila se tu v podivuhodné míře slova Písma. svatého: „Budou-li
tito mlčeti, kamení bude volati “ (Luk. 19, 40.) a „Kámen ze stěny křičetí bude,
a dřevo odpovídati bude“ (Hab. 2, II.).
Dílo Vígouronxovo, kteréž vzbuzuje obdiv celého vzdělaného světa, odhodlalo
se podepsané nakladatelstvi vydatl v českém překladě, donfajíc, že dílo tak nákladné
nalezne u veškerého vzdělánstva českého hojné přízně a podpory. Český překlad;
k němuž slovutný spisovatel s nevšední ochotou dal svoje svolení, a jejž nejdů
stojnější kníž arcib. konsistoř Pražská, přípisem ze dne 25. srpna 1894. č. 8109.
schválila, vychazeti bude v sešitech 3archových bohatě žllustrovany'ch, ve lhůtách

čtrnáctidenních po 20 kr.

Knihtiskárna Cyrillo-Methodějská V. Kotrba v Praze.

Právě vyšel 8 se rozesílá sešit [.

Ž/eleďlisfojne'mz/ a'z/c/žoďenslďu
v"

'AVA'

" v

doporučujemek době postní tyto výborné pomůcky homiletické:

esfa rozumu a srdte
ku spojení se s Kristem.

Postní kázání. NapsalEduard

Brynych.

Stran 48. Cena 30 k1.— Druhé vydání

33574;

Postní

kázání

'

Ce_n_a_
3,15;

0 sedmi bolestech blahoslavené Rodičky Boží Marie Panny.

NapsalBohumil Iiakl.

Bohác &Lazar
PostnířečiDra.Rudolfa

[íorského.

—Cena20kr.

mše cennou-ln. g+—
Sedm postních kde-ání, kteréž dle Jean-Jeana. sestavil Antonín Klos.
Stran 103. — Cena; 65 kr.

Postní kázání 0 poslednich věcech člověka..
(S dodatečným kázáním ná Velký pátek.)
Napsal kardinál Otmar Rauscher. Přeložil V. J. Čečetkn. — Stran 64.
Cena 32 kr.

Font do svaté země
čili Krátké promluvy duchovní 0 místech ve svaté zemi památ
ných na neděle a svátky v čase postním a na Hod Boží Velikou.
NapsalT-th.Ka1el Lev Řehák.
S 10 vyob1azenímí.—

„,ŘJERUSALÉM

Sham 68. — Cena 30 kr.

a jeho posvátnámista.

Sedmero postních kázání
Napsal Ant. Langhans.

Cena 36 kr. (Otisk z Pastýře Duchovního r. 1886)

134stran-

Socialistická

kázání.

Cenacokr.

Napsal Adam Lntschkn, přeložil V. Čečetkn.
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Neděle IV. po Zjevení Páně.
O svědomí.
»Bouře veliká stala se na moři, tak že
se lodička přikrývala vlnami ', on pak
spal.—r

Mat. 8, 24.

Bouře na moři! ještě na ní každý s hrůzou vzpomíná, kdo
ji zažil. Vůkol hrobový klid, jako když strachem všecko trne. Na
nebi s jedné strany černý mrak, z druhé jasno od blýskání a z dálí
temný, přidušený, hrozný hukot. Bude bouře! Bouřlivák úpěnlivě
lká, jakoby po lupu se sháněl. juž zvedla se vichřice. Hle, zástupy
vln spolu zápasí. Hned se srotí, hned zas rozstoupnou, mezi sebou
propast nechávajíce, která každým okamžikem se znovu zavírá,
aby svou kořist pohltila.
V takové asi bouři pluje Kristus s učenníky po jezeře. Ubozí
učenníci s napjetím všech sil ku břehu veslují — a Kristus spí.
Loďka praská, trnou strachem, za chvilku snad se rozpadne —
a Kristus spí. Ne, nedosáhnou břehu, ,ještě okamžik a pohltí je
hluboké vody, smrt se blíží — a Kristus spí.
Moji drazí! ach, co za poklad skrývalo předrahé srdce jeho,
že se nikdy nezachvěl? Ani v nebezpečí smrti;> Byl to poklad
dobrého svědomí. — O svědomí se tak často mluví a tak málo
se mu rozumí, a přece, moji drazí, bez svědomí není mravní síly,
není mravní povahy, není mravnosti. Pojednejme si dnes krátce
o tom, co jest svědomí? jak si vytvoříme s pomocí Boží dobré
svědomí? Bůh nám pomůže.

Pojednání.
1. Člověk a zvíře — ó, marné namahání hrubé hmotařské
nevěry, není to jedno. je mezi nimi propast, již nic nevyplní.
Člověk má náboženské a mravní vědomí. On ví, že je Bůh, on
ví, že má nesmrtelnou duši, před Bohem zodpovědnou, on ví, že
Ilůdce duchovní.
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je dobré a zlé, a rozdílu mezi dobrým i zlým je si určitě vědom.
Kdo mu to povídá? Moji drazí, to jest stopa Tvůrce v lidské duši,
to mluví Boží hlas, svědomí.
2. Hned když se člověk k činu má rozhodnout, svědomí
hlásívá se ku svému právu a mluví — tedy již před činem.
S určitou rozhodností volá: dotknouti se cizího majetku jest něco

zlého, je to hřích, nedělej to, ono zakazuje;
jest dnes neděle,
je to tvou svatou povinností, jdi na mši svatou — ono poroučí;
i kdybys nebyl k odpoledním službám Božím přísně zavázán, dobrý
skutek vykonáš, jestli se jich súčastníš — ono radí; Bůh nevinné

zábavy nezakazuje, jdi, bud' vesel — ono dovoluje.
3. Ale pole lidskýclrčinů jest'tak rozsáhlé, různé okolnosti
dělají skutky naše tak spletitými ——
jak se zachovat, aby člo
věk nechybil? O, příteli, v té věci nebuď úzkostlivým. Naše
katolická mravouka se dá snadno pamatovatí a s pomocí Boží
snadno vykonávati. Sv. Pavel vypověděl ji několika slovy: »Všccko
pak, co není z víry, hřích jcst.<< Řím. 14, 23. Všecko, co jest
proti svědomí, vykládají všichni svatí Otcové, hřích jest. Každý
jcst svatě povinen svého svědomí, jak mu před činem hlásalo,
uposlechnout. Nečiň, co ti zakazuje, plň věrně, co ti poroučí, nc
jednej nikdy proti svému přesvědčení.
4. A když tak svědomí určilo člověku celý směr jednání,
staví se vedle člověka a stává se svědkem tohoto jednání. Svě
domí má jemný zrak a jemný sluch. Ono tě provází v práci tvé
a jeho zraku neujde ani ta nejnepatrnější okolnost. Ono sestupuje
až do ncjtajcmnější dílny tvé duše, až tam, kde vzniká tvůj čin,
ono zná dobře úmysl jednání tvého i nejtajnější — nic mu neujde.
»Tak jsem to nemyslel: ——tato častá výmluva zbabělého po činu
nemá vůči tomuto svědku místa. Nic z činu tvého tomuto svědku
neušlo a často, když před činem převrácená mysl tvá si snad
leccos jinak líčila, svědomí ukáže ti čin tvůj v pravém světle!
, hrozný svědek! Alc dobrý svědek!
5. Svědomí však nespokojí se s úlohou svědka. Sotva že
jsme čin vykonali, vola' nás k soudu. Tomu soudu nikdo neunikne!
Podaří se snad lidským vášním soud ten poodložit. Když Pavel
mluvil o spravedlnosti, o čistotě a o budoucím soudu, zachvě se
Felix odpověděl: »Tenkrát odejdi, ale v čas příhodný zavolám
tě.“ Ap. 24, 25. Také člověk, zachvě se při prvním zavolání
' tohoto soudce, ho na okamžik dovede umlčet. Ale ne na vždycky.

Svědomí soudit bude. A bude soudit sp rave dl iv ě. Tento soudce
se nedá uprosit, uchlácholit, uplatit, on nepotřebuje svědků a
neukřivdí nikomu. jest to soudce nejspravcdlivější.
,
. A soudce tento rozsudek svůj z části také vykonává.
O, jeho odměna jest sladká. Ten neocenitelný klid, jenž plní
srdce člověka, když za každou cenu jen dobré konal, vyváží všecky
statky světa, ba v hodince smrti tento blahý klid celý svět ne
nahradí. »Bycht'pak chodil uprostřed stínu smrti, nebudu sc báti
zlého, nebo ty se mnou jsi,<< Ps. 22, 4. volá takový přešt'astný
pln důvěry k Bohu. »Smýšlej o Augustinu cožkoliv libo, jediné
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svědomí před očima Božíma mne neobviňuj,c říkával proto pln
takového štěstí tento veliký světec.
Ale jak velká odměna svědomí po dobrém činu, tak krutý
jeho trest po činu zlém. To jsou hrozné, nikdy nepřestávající,
nezničitelné výčitky svědomí. »Utíká bczbožný, an ho žádný nc
honí.<< Přísl. 28, 1. jsou to činy jeho zlé, jež se k němu tak do
těrně hlásí, jež odhání od očí jeho spánek, jež vrhají v prsa jeho
novou a zas novou bouři, vždyť »jako meč na obě strany ostrý
jest všelíká nepravost a rána její jest nezhojitelná.<< Sir. 21, 4.
Pošumavští Chodové oslaví letos důstojným způsobem pa
mátku neohroženého zastance svých práv a starodávných svobod,
statečného sedláka jana Sladkého, zvaného Koziny. V pohnutých
oněch dobách, kdy následkem lehkovážné vzpoury nekatolíků
v slavném království našem, pošlapáno bylo tolik starých výsad,
přišli také katoličtí Chodové, strážci to šumavských hvozdů, 0 stará.
svoje práva. »Vydobudem si jich násilim,e ozval se mezi nimi
hlas, a již hrnuli se v hrozícím zástupu na zámek nového pána
svého barona Lammingena. Ale Sladký postavil se jim na proti.
Není třeba násilí, kde mluví právo, myslel a krajany své uchlá
cholíl. Ale Lammíngen poznal, že právě v tomto rozvážném
a klidném sedláku šumavském má nejvážnějšiho odpůrce a dovedl
toho, že byl Sladký za vzpouru, již nebyl vinen, k smrti odsouzen.
Marné byly prosby mladé ženy jeho, jeho dítek, 28. listopadu 1695
přijel si dokonce Lammingen pln radostí nad dobytým »vítězstvím,a
z Prahy do Plzně na popravu. Sta a sta Chodeckých mužů a žen
přijelo také. Statečné kráčí nevinně odsouzený, knězem provázen
na popraviště. ještě okamžik. Sladký aspoň pohledem loučí se
s krajany ——v tom oko jeho spatřilo krutého pána. Mocným
hlasem, jejž po dalekém okolí bylo slyšcti, zvolal: »Lammingene,
Lammíngene! Do dne a do roka zvu tě před soudnou stolicí
Páně, kde se rozhodne, kdo z nás —<<potupná oprátka katova
nedala mu domluvit, ale Lammingen rozuměl! Počal chřadnout.
»jen abych přečkal 28. listopad 1696x si prý myslival. Dožil se
toho dne. již bije půlnoc, »Kozino! přece jsi špatně prorokovala
volal — ale v tom mrtev se Skácel k zemi. *) Musel to být hrozný
kousek života ——ach, špatné svědomí ——stálá poprava!

Věčný

katan! Chraň nás Bůh takového svědomí! _
7. Bůh nás opravdu ochrání, jen se musíme sami také o to
příčinít.
jako všechny ty dary krásné, jež nám Bůh dal, tak i svědomí
špatností lidskou se může pošlapat, zkazit, znetvořít. Co udělal
člověk z rozumu . . . co z vůle . . .! Tak také svědomí, jež bylo
nám dáno jako bezpečný rádce, jako spolehlivý vůdce do nebes,
může býti zničeno. Nepatrné jsou takové zkázy počátky: Nejdříve
svědomí svého nedbáš, až ono umlká, dřímá, zdánlivě umírá —
v srdci tvém umlkl hlas Boží, ale za to rozléhá se tam hlas ďáblův —
*) »Náhodouc píše o tom josef Svátek v dějinách Č. a M. nové doby.
Kniha III. 407. Pro historika nemá býti náhody!
16*
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hrozné konce takové zkázy! To se nesmí s námi stát, ne, my
budeme ode dneška svědomí své pěstovat. jak to budeme dělat?
a) Při každém i sebe nepatrnějším činu se svědomí svého
budeme tázat alpříkazu i rad jeho věrně poslouchat.
b) Budeme se za ně vroucně modliti. »Mluv Bože, však slyší
sluha Tvůj,a modlit, aby hlas Boží v nás neumlkl.
c) Budeme se v náboženských knihách vzdělávat, budeme
zejmena rádi číst životy svatých. jak ti jednávali dle svědomí!
Budeme se raditi s moudrými lidmi, zejmena s tím, před nímž
můžeme otevříti celé srdce své, se zpovědníkem svým,
d) a na večer budeme každého dne to svědomí zpytovat.
A tak. bude svědomí naše pevné a jisté, ozve se při každé
maličkosti, bude bdělé — říkáme také útlé — my si zvykneme
jednat ve všem dle 5 ého svědomí a staneme se svědomitými.
(), moji drazí, to by věru pro nás bylo tady na zemi to největší
štěstí! jakou větší chválu by nám kdo mohl vzdát, než když by
řekl: Svědomitý člověk! A což kdyby to neříkali o nás lidé, kdyby
to o nás řekl jednou také Bůh! O, štěstí, 6, nekonečné štěstí,
řekne-li nám Bůh, až se s Ním tváří v tvář sejdeme: »Věrný slu
žebníče, tys jednal dlc svědomí, tys dbal hlasu Mého.<<— Amen.
Petr Špička, kaplan v Dobřichovicích.

Neděle Devítnik.
Pohled na svět a na věčnost učí nás péčí o duši.
»Co tu stojíte. celý den zahálejícek
Mat. 2

Všimneme-li si, přátelé drazí, světa a lidí v něm, tu mimoděk
zdá se nám, že hledíme na ohromné mraveniště, kde zimničná
činnost a práce bez ustání. Každý pracuje a namahá se, seč může.
Ten hlavou, onen rukama. Od prvého úsvitu až do pozdního ve
čera shání každý a lopotí se. Ano i noc nemá pokoje. Stroje hlučí
v to noční ticho a u těch strojů ruce tisícerě. A hlavně v době
nynější dostoupla práce svého vrchole. Právem zveme dobu tuto
dobou práce. Práce stala se heslem lidstva, a kdo nepracuje, přes
toho valí se vlny času a klesá v zapomenutí. A přece volám dnes
těm lidem v ústrety: »Co tu stojíte, celý den zahálejíceřa Zahálku
vyčítám lidstvu, zahálku velikou, ne hodinu, ne půldne, celý den
trvající. A jakým právem? Pracují a lopotí se lidé -— a proč?
Aby vydělali na tu skývu chleba, aby naplnili svoje sáčky, aby
rozmnožili svoji slávu, aby oslavili svoje jméno. Pravda!

Ale kolik jich pracuje,—aby spasili svoji duši?

Co tu lenochů a zahálečů! O tělo starají se do úpadu a.o svou
duši nemaji péče nejmenší! A přece volá Syn Boží: :'Hledejte
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především království Boží a jeho spravedlnost a to ostatní bude
vám přidáno.v Luk. 12, 31.
Tuto prvou a největší péči zanedbávají lidé, zahálejícc celý
den ——celý život.

Abychom pak i my nebyli připočtěni mezi tyto zaháleče,
abychom i my byli připočtěni k oněm vyvoleným, o nichž mluví
Syn Boží dnes, třeba starati se všemožně o spásu duše své.
A bude tato péče o duši tím úsilovnější, čím

1. důkladněji všimneme si světa, a
2. čím vážněji mysliti budeme na věčnost.

Pojednání.
I.

»S v č t. — Kratičké slovo, a co vše v něm obsaženo! Ptcjme
se člověka, jenž věrně slouží světu, jenž péči veškerou jen světu
věnuje, a jak odpoví nám na otázku, cojest svět? »Světjest mým
nebem. Na světě kynou mi rozkoše a radosti, na světě docházím
bohatství a štěstí, slávy a cti. Proto snažím se, dokud žiji, věrně
tomu světu sloužiti, abych byl šťasten, abych hodně užil, abych
jednou mohl říci, že vím, co to svět.<< jak politování hodným
člověk ten! Oči jeho zaslepeny a duch jeho omámen. —
Pravda jest, že každému z nás vrozena touha po štěstí a spo
kojenosti. — A nchřeší ten, jenž snaží se způsobem řádnmý
tohoto pozemského blaha dosíci.
Než, rci mi, možno-li zde na světě, toho pravého štěstí, té
nezkalené radosti dojíti,> Snaží se ovšem svět dávati tobě vše
možné, jen aby tě upokojil a nasytil, než marnou snaha jeho.

Dává ti bohatství,

abys mohl v blahobytu a vše-možnémpo

hodlí žíti. A přece nemohou poklady celého světa ukojiti srdce
tvé. Užíváš snad světa. Ale čím více užíváš, tím větší dychtivost
po požitcích. Nikdy se nenasytíš! A při tom vidíš, jak blížíš se
den po dni více ke hrobu, jak ochabují síly tvé. Ty vidíš, že
nemůžeš ani za miliony koupiti si jen jediný den života. A my
slíš-li snad, že máš dosti toho bohatství, že budeš moci oddati
se bezstarostnému- životu, zaklepe smrt na dvéře domu tvého,
uchvátí tebe, jako toho posledního žebráka, a ty opouštíš všcclmo
to zlato a stříbro a jdeš jako chuďas na věčnosta vden soudu ——
»ncprospěje bohatství.<< Přísl. 11, 4. A kolikráte rozplyne se to
bohatství jako pára! Přijde neštěstí, nepřátelé, a uchvátí poklady
nahromaděné, a u prázdných pokladnic oplakáváš ztracené blaho.
Ne, nemožno, by ten kov měl té síly, aby ukojil ducha lidského.
To pravé, neklamné bohatství jest jen v Pánu, dle slov Písma:
»Se mnou jest bohatství a sláva<<. Přísl. 8, 18. Snad neudělí ti
svět bohatství, ale dává tijiné požitky. Snad jsi »dítkem štěstěny,c

a jméno tvé proslaveno jest ve vědách a uměních, ve vy
sokých úřadech a hodnostech. Prsa tvá zdobířády, u no
hou kupí se vyznamenání, vše se ti koří a tebe velebí. Věru, že
čelem nebes se dotýkáš. A nyní táži se tě: »jestli pak vyznáš se

v té moudrosti, která k Bohu vede? Jestli pak snažil jsi se dosíci
toho pravého šlechtictví, té nejvyšší hodnosti, šlechetnosti srdce?
Jestli pak postaral jsi se o svou duši? Mně se zdá, že ne. Je-li
člověk tam, kde ty, tu nerad myslí na věčnost, by nemusel zvo
lati se 'alomouncm: »Marnost nad marnost a všecko marnost.:
Kaz. 1. 2. Jdi a postav se ku čerstvě vykopanému hrobu, zahleď
se doň a uvažuj, že tam bude jednou uloženo tvé tělo a červům
bude potravou. Zdaž neuznáš, že vše marnosti, vše pomijejícim,
jen věčnost nikoli. A proto lépe bude, postaráš-li se, by jméno
tvé zapsáno bylo v knize života, bys tam nahoře připočtěn byl
k oněm slavným, kteří patří na tvář Páně. —
A opět přichází svět a dává tobč něco jiného, jen aby tě

upokojil a oblažil. Dává ti krásné

tělo.

Každý tě obdivuje,

vše se ti koří. Je to podvodný a lestný dar, kterým se dá mnoho
lidí svésti. Pravím: podvodný, poněvadž žádný dar světa nemá tak
vrátkých nohou jako tělesná krása.
»Marnou jest krásau, volá sv. pěvec. Přísl. 31, 30. Snad
dnes vše obdivuje sc krásným lícím tvým, a zítra přijde nemoc,
která rázem změní krásu v ošklivost. A kdybys tu krásu důklad
nčji pozoroval, poznal bys, jak poncnáhlu vráskovatí tvoje líc,
vkrádá se stříbro ve vlas tvůj, tělo slábne, a než se naděješ, vy
hasne oheň oka, zmizí hebkost pletě, nakloní se šíje a ty šediny
budou hřimat do duše: »Pamatuj na hrobť<<Avtom hrobě bude
se hmyz pásti na krásném tvém těle. Pohlédni na květinu ve
květu. Mrazivý dech ovane ji a již kloní se korunka a klesá
k zemi. A tak ovanc i člověka dech smrti a v nejlepším květu
klesá v náruč neuprosné smrti. A teď tvrď mi ještě, že může
krása tělesná člověka učiniti šťastným.
Jen letmo pohlédli jsme na ten svět. Snaží se všemožně při
poutati člověka k sobě, stará se jak může o jeho blaho a přece
marnou zůstává snaha ta. Není možno, by tento svět upokojil
Srdce lidské, ono srdce, které pro Boha a věčnost stvořeno jest.
Naopak tím větší nepokoj zavládne tam. Navždy pravdivými zů
stanou nadšená slova sv. Augustina: »Nepokojným jest srdce mé,
dokud nespočine v Bohu.a
Ano, v Bohu jen nalezne srdce naše pokoj a mír. Tarn utiší
se, tam dojde toho pravého, nezkaleného štěstí. A, abychom tím
spíše zatoužili po této radosti věčné, abychom tím úsilovnčji pra
covali na spáse duše své a odvrátili zraku svého od toho klami
vého, pomijejícího světa, pozorujme jen na chvíli věčnost.
ll.

Vččnost a svět! Kapka vody a nedozírné moře; malý ka
ménck a obrovské skály světů všech! A přece vše to jen nedo—
statečným jest porovnáním! Kdo pomýšlí na věčnost, její radosti
i bol, její rozkoše í hrůzy! Jak málo těch, kteří vážně povznesou
ducha svého tam nad hvězdy, aby uvažovali o krajích těch!
A přece nutno tak činiti. Dnes žijeme a snad co nevidět stane
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duše u bran nebeských. Hrob jen mostem jest z tohoto světa na
věčnost. A tam, na věčnosti buď věčná odplata, nebo věčné
zatracení.
'

Věčná odplata.

Co vše kryje se ve slově tom! Pán Bůh

dává se tu vyvoleným za pokrm! Oko jejich patři Naň v celé
velebnosti a kráse. Tam neznámým jest bol, tam žádná slza ne
kane 7. oka a žádný vzdech nedere se z prsou. Tam duše jásá
a plesá a chvalozpěvy úchvatné zní před trůnem Páně bez ustání.
A žádné změny, žádného přestání, žádného konce! Ani vystih—
nouti nemůže mysl naše veškeré to blaho a tu rozkoš, kterou
připravil Pán vyvoleným Svým, neboť »čeho oko nevídalo, ani
ucho neslýchalo, ani do srdce lidského nevstoupilo, připravil Bůh
těm, kteří jej milují.<< l. Kor. 2, 9.

nyní, rci mi, příteli můj, zdaž není to povinností každého,
jenž o tomhle uvažuje, všemožně pečovati, by dosáhl této roz
koše nebes? jak marným a malicherným připadá nám svět ti po
rovnání s touto blaženosti věčnou? A měli bychom snad zde za
hálcti, měli bychom ruce nečinně v klín složiti a nepracovati,
bychom dosáhli jednou blaha toho? »jen jednoho jest třebaa,
volá Syn Boží, Skut. ap. 10,42., a tím jest — péče o nebe.
A nemožno-li obsáhnouti radost věčnou a z toho poznati,
jak svědomitě pečovati mámeošťastnou věčnost, pak necht obrátí

člověk zraků svých tam v tu bezednou

propast

pekel a za

jisté že hrů7ou zachvěje se a tím rychleji povzncse se k tomu
dobrému nebi. '
Či mohl by snad někdo klidně mysliti na ono hrůzné místo,
plné klcteb a nářku, plné zoufalých výkřiků a stonů;> Mohl bys
klidným zůstati při vzpomínce, že tito nešťastníci proklínají sebe
samy, svůj hříšný život, svoji netečnost u věcech duše? 'I am teď
úpí a lkají v plamenech a bolestech a žádný paprsek radosti
a míru nezaletív srdce jejich, žádný občerstvující vánek neochladí
rozpálenon k šílenosti hlavu, žádná krůpěj vody neochladí vy
práhlé jich rty, žádné slovo soucitu nepotěší jich ve hrůzných
bolestech. "ly věčné hodiny duní stále: nikdy radost, samý bol.
A vědomí, že tam, nad tou pekelnou výhní radost nezměrná, že
tam snad rodiče, dětí, pokrevenci a přátelé před tváří Páně se
radují a Chvalozpěvy jej velebí, to vědomí doléhá ccntnýřem na
prsa, dusí je a dusiti bude na věky. —
co ti libo, příteli;> Zahálcti zde na světě, nedbati své duše,
chytiti se světa a sloužiti jemu a pak klesnouti v děsivou pekel
nou tůň, nebo raději pracovati, aby jednou sídlem tvým nebe
bylo.> Pomni, že »hrůzno jest padnouti v ruce živého Boha.<< Co

čeká na tebe, přijdeš-li před všemocného BohaaOn zvolákTobě:
:Proč zahálel jsi celý den — celý životřa
Proč radují se nesčíslní zástupové svatýchvnebcsích.> Proto
že povrhli světem a povznesli zraku svého ku Pánu. A aby hod
nými sc Ho stali, pracovali bez únavy až do dechu posledního,
-konali to nejšlechetnější dílo, které člověk konati může. Staralí
se o svou duši a její spásu.
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A proto pozvedněte i vy očí svých k nebesům a pozorujte
tu radost tam, ponořte zraku svého do pekla propasti, a zajisté,
že i vy chopítc se čile práce pro spásu svoji.
*

*

*

Známým vám, přátelé drazí, ze sv. evangelia příklad () králi,
jenž před odchodem svým rozdělil poklady své služebníkům, aby
s nimi hospodařili. Vrátiv pak se shledal, že dva z nich svědo
mitě pracovali, třetí však že zakopal hřivnu mu svěřenou a ne
pracoval ničeho. Těžký stihl sluhu toho trest. Nejen že odňata
mu byla hřivna ta, ale on uvržen do temnosti zevnítřní, kde pláč
a skřípění zubů. Nám také udělil náš nebeský král poklady —
dal nám nesmrtelnou duši. A nyní ptám se vás, jak hospodařítc
s pokladem tímto? Staráte se o duši tu, abyste jednou, až žádati
ji bude Pán z rukou vašich, čistou mu ji odevzdali ——nebo snad
zakopali jste ji do hlíny hříchů a péče 0 svět a tělo;> Snad také
zaháleli jste celý den — celý život, nebo aspoň hodně dlouho.
Snad sloužili jste více, než slušno, světu a ncmyslili na duši
a nebe. A jestli ano, pak prosbu na vás mám. Zanechejte těchto
marných starostí. Pomněte, že jako vítr uprchne život náš a na
stane noc, kde nebude možno více pracovati. Budte zdárnými
a pilnými dělníky na vinici Páně, nezahálejte, ale Starejte se
o duši svou, konejtc neustále vůli Boží a pak zajisté, až nastane
hodina výplaty, odmění vám Pán a bude sám vám odměnou
největší.

Amen.

Isidor Zahradník, 0. S. N., kooperaíor v Jihlavě.

Neděle Devítník.
Proč nouze & bída nevycházejí z příbytku mnohého
dělníka ?
)A vzavše reptali proti hospozdoáři.
Mt. ,.11.

Neděle devítník; co to slovo znamená? — Má ráz postní;
proč? — Začínáme předpostí, tři neděle devítníkové; příprava ku
sv. času postnímu.
Běh a zápas o závod (cpištola) a práce na vinici znamenají
jedno a též. Koruna neporušitclná a peníz za práci jest odměna
věčná.

Výklad evangelia jest znám; slýcháte jej, že jedná o dělnících,
'berou odtud kazatelé příležitosti, kázati o práci a stavu dělnickém.
Otázka dělnická hýbe světem; jsou jí plné noviny. Domáhají se
dělníci lepšího platu a méně práce. jest boj ruky pracující s kapi
tálem. Nechceme říci, že by věci byly v pořádku a nebylo třeba
nikde žádné nápravy a žádného srovnání; ale pravíme, byt' práce
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mnohému sebe lépe placena byla, doba pracovní sebe kratší a od—
měna za práci sebelepší: přece nouze a bída z příbytku jeho ne—
vychází. Proč to? co toho příčinou? ——O tom dnes!

Pojednání.
1. Pracovati má _ musí člověk . . .
2. Za dnů našich za člověka pracují, můžeme říci, stroje;
snad na všelikou práci lidskou jsou již stroje vynalezeny, na něž
člověk jen se dívá, je řídí, jim přidává; ostatní stroj pracuje sám.
lověkjest jen přidavačem, obsluhovatelem stroje; mašinou mašiny,
str0jem stroje.
3. Oslavují naši dobu dobou pokroku, osvěty; jest; při
pouštím; ale všeliká věc má dvojí stránku, stinnou a světlou;
a tak i doba naše. Krásné jsou stroje; pravda; a třeba obdivovati
se důmyslu lidskému; ale lid, který stroje obsluhuje, sám vlastně
nic neumí. Druhdy musil mistr pracovati sám vše, od prvního do
posledního; nyní jest podavačcm stroje; a tak nevíme, máme-li
dobu naši pokrokem nazvati, čili spíše krokem zpět.
4. Přes to se domáhá lid krátké doby pracovní a vyššího
platu. Jak noviny hlásaly, ustanovily se státy severoamerické na
tom, povoliti lidu pracujícímu v dílnách státních i v loděnicích
dobu pracovní osm hodin bez snížení mzdy. K tomu přistoupila
ihned také Australie i Anglie; a druhé státy jistě následovati budou.
Osm hodin práce, osm odpočinku, osm ku zábavě, vyražení a (jak
oni praví) ku svému vzdělání, tak že, jak kdosi trefně podotkl,
pracující lid teď nejméně pracovati bude. jistý doktor na říšské
radě vídeňské pravil: »Dobře; osm hodin pracovati, osm odpo
čívati, a co budu dělati těch třetích osm hodin? Pak tedy lid
dělnický nejméně dělati bude.<< — Jak a co ten lid vzděláváním
Sebe rozumí, předobře víme; seděti v hospodě, popíjcti, hráti .v. .;
ale jak se člověk v hospodě a v krčmách vzdělá, každý ví. Cím
více času ku zahálce a zábavám: tím méně ku práci, a tím méně
výdělku; odkud tedy peníze se vezmou?
5. A přece z příbytku mnohého dělníka nouze a bída ne
vychází; nepravíme všech; z každého hledí kouta; proč?
a) že vedou život nepořádný, nezřízený, neupřahaný, hříšný,
prostopášný . . .
„
b) A proč to? 'Le pozbyli víry v Boha, v nesmrtelnost duše,
v život věčný, odměnu a trest po smrti a jsou živi po způsobu
zvířat a němé tváři. Nemodlí se, do kostela nechodí, slova Božího
neslyší, Pána Boha neprosí; a přece Kristus Pán řekl: »Proste
a bude vám dáno; začkoli prositi budete Otce nebeského ve jménu
mém, dát vám.: A slíbil: »Dá Otec nebeský i ducha dobrého
těm, kteříž jej prosí“
c) A poněvadž o Boha nestojí a Pána Boha neprosí, nemají
ani požehnání Božího. To požehnání Boží nezáleží v tom, aby
snad s nebe padalo a člověk pracovati nemusil; ale že si člověk
výdělku svého váží, že jím dobře hospodaří, že si jej roztřidí,
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že je střídmý a šetrný, že pamatuje na budoucnost, že vzpomene,
že je zítra také den a pozejtří také, že pamatuje na stáří, čehož
spuštěnci a neznabozi nečiní. Tí ještě vsobotu vše utratí, v neděli
ani do chrámu Páně nejdou a než přijde pondělí, nemají ničehož;
a tak týden 5 bídou začnou a s bídou skonči. Nemá žena nic,
nemají dítky nic, často ní toho nejpotřebnějšího, .a tak nouze
a bída z příbytku takového Boha spuštěného dělníka ani nevychází.
Zet“pak takový i zdraví svému škodí, rozumí se; tot jediný
kapitál chudého; to-li zmrhá a naléhne-li nemoc, tuť již ovšem
bída v takové rodině dosahuje nejvyššího stupně. —
6. Pročež nelaj, .nespílej, nerouhej se Bohu, ale obrať se,
změň svůj život, buď nábožný, střídmý, mravný, pořádný; čiň
pokání. polepší se; slyš slovo Boží, modlí se. Najdešjístč živobytí,
budeš míti vždy tolik, aby's sebe i rodinu svou slušně uživítí mohl.
Budeš potom i ty věrným dělníkem na vinici Páně a neujde ti
ten jeden peníz, království Boží; nebo pravil Spasitel: »Hodent
jest dělník mzdy své.: Amen.
Monsig. Boh. Hakl, papežský komoří, bisk. vikář a děkan v Hořicích.

Neděle I. po Devítníku.
Proč slovo Boží u mnohého nepřináší kýženého užitku;
»Símě jest slovo Boží.:
Luk. s, 11.

Když uvažoval jsem () slovech Páně v dnešním sv. evan
geliu, vzpomněl jsem si na vypravování z dálných, východních,
asijských krajů.
Syn nebes — císař čínský _„ poslal panovníku japanskému
list. Pod baldachyncm neslo poselství čínské' tento list, ministři
a velmožové říše čínské byli v průvodu. Vždyť nesen byl list
čínského císaře! Na hranici japanské očekávalo je nádherné po
selstvo japanské a u pravé vítčzoslávč nesen byl list do_hlavního
města. Tam v paláci panovníka uložen list nazvla'štní zlatý trůn
a chován jako vzácný poklad.
'
.\'a toto vzpomněl jsem si dnes. Dnes mluví také Syn Boží
o listu, který neposlal sice žádný císař, ale ten, jenž pánem jest
císařů všech, jenž velmocnou rukou svojí koruny celého světa
stvořil a jenž moc má zničítí je rázem. jest to sám Bůh. Atento
Bůh poslal a posýlá synům lidským na zemi list. A myslíš, že
snad s úctou vítají lidé tento list, že klaní se mu jako poslu
nebes a chovají ho jako poklad vzácný? Málo jest těch, kteří tak
jednají. Trudno pomyslit, jak chová se valná část synů této země.
Tak často zní ten Boží hlas, tak často a tklivě posýlá Pa'n svůj

—231—
list na zemi a jeho průvod—lhostejní nebo posměvači, jeho trůn
— tvrdé, otrlé srdce — skála & trní.
Věcem praobyčejným, bezvýznamným, cetkám a hříčkám,
radostem a rozkošem věnují pozornost největší a ku poselstvu
nebes jsou hluchými — otupělými. Plní se věru slova božského
Učitele o semeni, které padá na cesty, mezi trní a na skálu.

Pozorujme, přátelé drazí, dnes to nebeské símě
a uvažujme o příčinách, proč nepřináší u mnohého
kýženého užitku.

Pojednání.
1.

Od onoho okamžiku, kdy 7. rukou Páně vyšel prvý člověk,
až do hodiny této, neustává Otec nebeský pečovatí o děti své.
Stvořil nás — své děti — ne pro tuto hrudu zemskou, ale vyšší„
vznešenější, vytkl nám cíl ——blaho věčné. Abychom tohoto cíle
dosáhli, jedná jako starostlivý vychovatel, jenž poučuje, povzbu
zuje, napomíná a varuje, by udržel svěřence své na cestě dobra.
A abychom měli jakási pevná pravidla, dle nichž jest se nám
říditi, dal nám Bůh do ruky úctyhodnou knihu, v níž moudrost
Boží obsažena. A tato kniha, jež jedinou jest ve světě, vznešená,
úchvatná a přece prostince a jednoduše psaná, jest Písmo svaté.
A kdyby svět miliony let stál, přece zůstane Písmo svaté
knihou knčh, a marným zůstane úsilí lidstva, něco vznešenějšího
napsati. Marným pravím, neboť Duch Páně vane z knihy té. jest
to pravý list Boží dle slov sv. Augustina: »Z onoho nebeského
města, z něhož dosud vypovězeni jsme byli, přišel list, jenž pra
vidla života nám jasně předkládá'<< Sv. Řehoř pak dí: »Co jest
Písmo sv. jiného, než list Boží ke tvorůmP<<Ztéto knihy nemluví
člověk, ale sám Bůh dle svědectví knížete apoštolského, že mu
žové nadchnuti Duchem sv. mluví v ní.<< ll. Petr 1, 21. Podobá
se věru Písmo sv. oněm dvěma deskám kamenným, na něž psala
ruka Páně desatero.
Než, každé knize třeba výkladu slovem živým. I Písmo sv.
má výkladu podobného třeba, nebot" slovo živé život dává Písmu.
Mluvil Bůh v hromu a blesku na Sinai, mluvil Hospodin ústy
proroků, učil jeho Syn, učili sv. apoštolové a učeno bude, dokud
svět světem bude. Vždyť nevyhnutelně třeba ku víře učení slo
vem žívým dlc slov apoštola národů: »Víra jde ze slyšení, sly
šení pak skrze slovo Kristovou Rím. 10, 17. A poněvadž všichni
lidé povoláni jsou, aby účastnými se stali víry sv., poněvadž vý
slovně poručil Syn Boží, aby sv. apoštolové a jich nástupci učili
všechny národy, musí vyplněna býti ]eho vůle a po celém světě
hlásáno býti musí slovo Boží. jedná se nám všem o to nejváž
nější, co máme, o spásu duše naší. A tu nutno, by stále znělo
slovo Páně, by věděli lidé, čeho třebajim činiti. Zde nesmí člověk
zůstati v pochybnostech, musí slyšeti pravdu ryzí. A kde, tážu
se tě, milý příteli, slyšíš za dnů našich pravdu bez obalu, bez
ostychu;> Nikde! Lichocení, pochlebování, vynášení uslyšíš, ale
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pravdu málo kdy. jest jen jediný, jenž ti pravdu do duše hřímá,
a tím jest Bůh. A ten činí to Písmem svatým i ústy těch, které
vyvolil za sluhy své.

A z kazatelen zní do světa ta čistá, neporušená pravda. 7de
slyší císař i poddaný, boháč i chuďas, co činiti mají: zde není
rozdílu osob abez váhání aokolků pravda se hlásá. at' jest příjem
nou ncbo ne. A jest to tatáž pravda, která před staletími zněla
a bude zníti do dne soudného, poněvadž jsou to slova Kristova,
Onoho, o Němž praví apoštol národů: »ježíš Kristus včera i dnes,
ont' i na věkya. K žid. 13, 8. A jako ten Kristus změny nezná,
a stále týmž zůstává, tak nemění se ani slovo jeho po celém
světě, jedna a táž pravda zní.
jdi, můj příteli, od pólu k pólu, od moře k moři, projdi
všemi kraji, v nichž Kristův kříž a jeho sv. Církev domovem,
poslouchej těch, které vyvolil Pán, aby hlásali slovo jeho, avšude
-— tutéž uslyšíš pravdu. A zahloubej se ve staré doby, otevři ty
starodávné úctyhodné knihy, v nichž slovo Boží předkům našim
hlásáno bylo, a najdeš tatáž slova, která dnes vstříc ti zaznívají.
Marnými jsou útoky nepřátel Církve sv. Až sem a dál ne!
Ta kazatelna jim do duše hřímá, že jest jedna sv. Boží pravda,
a že to slovo Páně se nemění.
Nu a jak jedná svět;> Dalo by se myslet, že lidé s chuti
a láskou

chápou

se té sv. knihy ——Písma sv., že kupí se kol

místa posvátného, aby poučení slyšeli ve věcech své spásy a po
znali tu čistou nepokrytou pravdu. Vždyť, jedná-li se o něčem
světském, bývá hlava na hlavě. Kde lzc něco nového uslyšet,
něco rozmarného uvidět, něco veselého zažít, tam lidstva zástupy,
a s napnutím a dychtivostí naslouchají slovům řečníkovým. A zde
přece jedná se o něco důležitějšího — () duši. Bolno však po
myslit, jak lidé se chovají. Ta svatá, úctyhodná kniha — Písmo S\.
zmizela buď úplně, nebo někde v koutku zaprášená se povaluje,
až list po listu se ztratí. — A tam, kde slovo Boží se hlásá, jen
nepatrná část otevírá srdce své, aby naslouchala slovům pravdy

věčné. Ostatní hluchými jsou a srdce jejich—tvrdé cestyaskála,
kde zanikne, uschne, zahyne to símě Boží a bez užitku zůstane.
A jaké příčiny jsou tohoto smutného úkazu? Mnoho jich
jest. Dnes jen několik nejvážnějších vyberu a o nich promluvím.
II.

Hlavní a přední příčinou, proč lidé tak nevděčnými jsou ke
slovu Božímu, jest — pýcha. Pyšný nedá se poučiti. Vždyť on
sám má výsadu na rozum, on vše nejlépe ví, a proto by to bylo
drzosti Vchtítijej poučití. Poučení nepřijímá nejen od lidí, ale i od
Boha. Casto slýcháme od takových hrdopýšků, že podobné věci
již zapomněli a není jim třeba naslouchati výkladům kněze. Než,
právě proto, že zapomněl, je třeba, by šel a poslouchal, nebo
ztratí vůdčí hvězdu k nebi.
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A co se výkladů kněze týče, tož není to jeho výmyslem,
co hlásá na místě posvátném, nechlubí se snad tu svojí učeností,
ale slovo Boží to jest a čest a sláva Páně.
A ten Bůh odsuzuje jeho pýchu & my odsuzujeme ji též.
Proto nemilým mu slovo naše. Zde stále zní: »Blahoslavcni jsou

pokornía a pokornými buďte jako váš MistraPán pokorným byl.
Z tohoto místa kárán jest jeho hřích, zde život jeho líčen bývá
a to neúprosně: memento mori! —>pamatujna smrta! hřímá mu
do duše.
A proto buď vůbec nechce pyšný slyšeti slova Božího, nebo
slyší-li je, zatvrdí srdce své, a slovo t'o jest semenem padlým
mezi tmy a na skálu ——zahyne a nepřinese užitku žádného.

Jsou jiní křesťané,kteří zaslepeni jsou vášněmi
a hoví neřestem a náruživostem. Oddán-lijest někdopo

dobným hříchům, pak nerad slyší o kříži Kristově, o zapírání
sebe sama, o čistotě srdce a zdrželivosti. Jemu jsou pravdy tyto
přeháněním, pobožnůstkářstvím, pošetilostí. Jeho cílem jsou požitky
tělesné. A aby ukojil výheň tu v srdci svém, vrhá se jako opilý
ve vír těch vášní a náruživostí. Nechce slyšeti varovný hlas: »Za
drž, v nebi jest tvůj Bůh a nikoli v tělele
Jeho »jáa jest mu Bohema oduši svou péče nemá. Aproto
buď vyhýbá se úplně místu tomu, kde slyší ortel nad sebou sa
mým, nebo hluchým ostává ke všem těm pravdám, které jako to
semeno na cestách a skaliskách hyne a na zmar přichází.

Jsou opět jiní křesťané,kterým požehnal
cích časných

Pán na stat

a kteří v bohatství tráví život vezdejší. Vše mají,

o čem touží, rozkoše světa je oblažují, vše se jim koří aje velebí
k vůli jich bohatství. Nedivno, že zapomenou na věci vyšší a ne
tečnými se stávají ke všemu, co v cestu se jim staví. Ty peníze
jsou svůdníkcm velikým, který snadno přivádí člověka o ctnost
a lásku křesťanskou. Astanou-lise peníze člověku bůžkcm, jemuž
věrnč slouží, pak ovšem nemile zní slova: »Nuže, nyní boháčové
plačte, kvílíce nad bídami svými, kteréž přijdou na vás. Zboží
vaše shnilo a roucha vaše jsou od molů pokažena. Zlatoastříbro
vaše zrezavělo a rez jejich bude na svědectví proti vám.: Jak. 5,7
1—3. Ne, nepůjdou tam, kde každou chvíli slyší: »Prodcjte, co
máte a dávejte almužnu“ Luk. 12, 33. Probůh, jen to ne! Jak
pak by mohli rozloučiti se s miláčky svými a zříci se rozkoše
hrabati se v plných mčšcích a kochati se pohledem na ten blý
skavý kov! A jak k tomu přijdou, že mají se děliti s těmi chu
dými? Jak podivným, ano směšným připadá podobným křesťanům
učení: »Miluj Boha nade všecko a bližního jako sebe samého.c
Jemu je hlavním pravidlem: miluj peníze nade všecko.
Co mu do Boha, do duše, do spasení, do lidí! Ať volá Bůh,
af sténají a naříkají lidé, af prosí svět, on z kamene jest. Nemá
ani času ani chuti naslouchati slovu Božímu, jež odvrátiti jej chce
od hříšného kovu. A pak, 6 hrůzo, tam volá mu kněz do duše:
»Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíšux Přijde smrt a zkosí
život tvůj a necháš zde domy a statky, peníze a bohatství a stačí
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ti těch pár prken na truhlu a ten tmavý, úzký hrob. A na tom
svatém poli ležeti budeš jako každý chudas a žebrák a červů
pochoutkou budeš.
Mrazí ho to, slyší-li tato příšerná slova. To neci-“íceani slyšet,

neřku-li dle toho jednat. A jako na tvrdou skálu dopadá to slovo
Boží a užitku nenese žádného.
A podobných nešťastníků řada veliká. Bud jest to přílišná
péče o věci pozemské, která odvrací je od myšlének na věčnost,
nebo jest to hříšná samolibost, že zatvrzuje srdce jejich, aby ne
vnikl tam paprsek lásky k Bohu a bližnímu, nebojest to hříšnost,
která oslepuje oko duševní, aby nevidělo na cestu dobra actnosti.
A vše to jest havčt' pekelná, která pomáhá dusiti a dupati to
símě nebeské a přivádí člověka na bezcestí. ——

Nedivno pak, že tolik lidí bloudí světem bez cíle, tolik po
tlouká se jich po bezcestích, tolik upadá jich ve propasti a rokle
zkázy časné i věčné. Nesvítí jim ve tmách života zářící hvěžda
nebeských pravd, žádný hlas nedoléhá do jich nitra; u nich —
tma — mrtvo. A co jich stihne? v— Záhuba věčná.
*

*

*

Rád pozoruji hospodáře, jenž osívá role své. Ten kousek
země svlažen jest jeho potem a zdělán jeho mozoly. Co kroků
udělal po poli tom, co nalopotil se, než zoral a připravil půdu
tu. A ted připravená leží zde a otevírá své nitro, by přijala zruky
jeho plodné zrno a ukryla je, aby ono klíčilo, vzrostlo a užitek
vydalo. S jakousi bázni a úctou vkročuje hospodář v den setby
na pole své. S vážnými myšlenkami béře zrno do hrsti své: »Co
as přineseš mi ty zrno, Bohem dané,> Zdaž požehná mi Pán a ty
hojného mi dáš užitku.> Kéž Bůh se mnou jest a požehnání jeho
spočine na hrudě této!<< A s myslí k nebesům povznešcnou roz
hazuje zrno po úrodném poli.
l srdce naše,_moji drazí, takovým polem a Otec nebeský
hospodářem. Co napracoval se On a jeho Syn, než vzdělal půdu
srdce toho, co naprosil sc Syn ten Boha o požehnání pro práci
Svou! A aby lépe dařilo se semeni nebeskému, zavlažil je Svojí
svatou krví! A když je připravil, sil zrno nebeských pravd, aby
vzešlo a věčného vydalo užitku. Nebeský ten Hospodář seje pak
bez ustání zrní pravd nebeských do srdcí lidských. Rozhodněte
sami, přátelé drazí, zdaž chcete míti v nitru svém skalisko, cestu
udupanou, trní a hloží, kde hyne slovo Páně a dusí se; či snad
chcete býti polem úrodným, jež stonásob vrací, co přijalo.> já
radím vám, byste rádi a ochotně otvírali srdce své a přijímali
ochotně nebeské to símě. Věřte, že vzklíčí v bujné osení a při
nese vám užitek přehojný a s radostí zanese hospodář nebeský
jednou obilí to v nadhvěždné sýpky. Amen.
Isidor Zahradník, 0. S„ N', kooperátor v lihlavi.
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Neděle I. po Devítníku.

Orozsévačích za dnů naších.
»Vyšel rozsévač, aby rozsíval símě svéx
Luk. 8, 5.

Věčně pěkná a pravdivá zůstanou podobenství Páně a co
svět světem bude, budou lidu předčitána a vykládána; proč;> že
obsahují pravdy věčné; nad to jsou slovo Boží, vyňatky z Písma
svatého, jež Duchem svatým vnuknuto, vdechnuto bylo.
Každým rokem, na jaře i na podzim, vychází rozsévač, aby
rozsíval; svěřujeť zemi zrní obilní, aby kličilo, rostlo a užitek
přineslo; sic by zhynulo pokolení lidské — hladem. Bůh dobrotivý
činí tu věc hlavní, člověk dá jen trošek práce.
Ale vedle pokrmu tělesného, hmotného, potřebuje člověk
pokrmu duchovního. l duše lační, dlouho-li pokrmem duchovním
nasycena nebývá. A i tu vychází rozsévač, aby rozsíval — símě
duchovní; a o těchto rozsévačích za dnů našich chci, rozmilí
v Kristu, k vám promluviti dnes. Poslyšte mne!

Pojednání.
Vyšel rozsévač, aby rozsíval símě své.
Rozliční jsou rozsóvači a rozličné símě. Jsou rozsévači dobří
a jsou rozsóvači zlí; jest i símě dobré a jest símě zlé. Nejhorší
rozsévač je ďábel, o němž již Spasitel pravil v podobenstvío kou
kolu a pšenici: »Přišcl nepřítel a nasil koukolu mezi pšenici
a odešel.: Nepřítel ten je ďábel.
1. jsou rozsévači dobří a mají símč dobré. A prvním jest
kazatel vkostele; proč.> protože káže slovo Boží. Pravil Spasitel:
»Učení mě není mé, ale toho, kterýž mne poslala A sv. Pavel
1. Kor. 1, 23. 24. praví: »Kážeme Krista ukřižovaného, židům
pohoršení, národům (pohanům) pak bláznovství — Krista Boží moc
a Boží moudrost.<<

Nezáleží na tom, jak pěkně kdo káže, ale co káže. Ale kněz
nemůže leč pravdu kázati; nekážc sebe, svou moudrost, ale Jesu
Krista [. Kor. 1, 25., a byt' sebe chatrněji kázal, káže přece slovo
Boží, jako kdosi dobře pověděl: <<Kdyhykaždý jen tak byl živ,
jak ten nejchatrnější kazatel káže, dobře by bylo.:
Ovšem že má kazatel i pěkně kázati; má dáti si záležeti,
má věc promysliti, vypravovati, ji na pamět dobře se naučiti, ji
pěkně přednésti. Pěknou mluvou, zvučným hlasem, přiměřenými
pohyby, jak vůbec ku pěknému řečněni náleží; kážet' slovo Boží,
a dobré věci sluší i pěkné roucho.
Rozse'vači dobrými mají býti rodiče; onif zasívaji první zrnka
do útlých srdcí dítek, aby to símě bylo dobré. A učitel ve škole,
mistři vzhledem ku svým pomocníkům a učňům; hospodáři vzhledem
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ku své čeledi a představení vzhledem ku svým podřízeným. Ti
všickni mají býti rozsévači dobří,. .Můžet' však Se. símě rozsívati

i písmem; jsout' knihy a noviny. A tu jest símě dobré nejprve
Písmo svaté, dále život Krista Pána, Blah. Rodičky Boží, svatých
a světic Božích; jest i všeliké jiné čtění vzdělavatclné a poučné;
ano i dobrá, mravná povídka, dobré listy a časopisy zvláště ka
tolické.
To vše jest simě dobré a jest si přáti, aby padalo v půdu
dobrou a přinášelo užitek stonásobný.
2. Ale vedle rozsévačů dobrých jsou i rozsévači zlí a semeno
jejich zlé; ato jsou všicknineznaboziancvěrci, rouhači a lidé ne
nábožní, kteří se nemodlí, chrámem Páně pohrdají, na služby Boží
nechodí, ano i jiných zdržují a jim brání navštěvovati dům Boží,
jako mnozí muži manželkám. Ano jsou i mezi otci zběsilci, že
i dítkám zapovídají doma se modliti; a ti myslí, že jsou osvícení! —
Kéž si nechali nevěru svou pro sebe! Ale jsouce sami nešťastní
a v duši nespokojení, nechtějí, aby kdo vedle nich šťastným
a spokojeným byl a proto berou mu, co nejdražšího jest, odkud
sílu a útěchu čerpal, víru. Kterakým právem;> Proto pravil Spasitel:
»Běda světu pro pohoršení,: ačkoli musí býti, aby zde byl boj
ipokušení, ale »běda tomu, skrze koho pohoršení pocházím Ajinde:
»chďte, abyste nepohoršovali nižádné z maličkých těchto, kteříž
ve mne věří, nebo pravím vám . . .“ Maličcí nejsou jen děti, ale
všichni lidé prostí, upřímní, nábožní. A tím hůře, jestli rozsévač
semene zlého jest sám otec neb matka, učitel, mistr, hospodář,
představený! —
'
Ale může simě zlé rozsívati se i písmem? Za starých časů
byly knihy velice drahé; mohlyf rozšiřovati se jen pracným opi
sovánim. Tisk je veliké dobrodiní; jím začala osvěta. Ale všeliká
věc má dvojí stránku, dobrou a zlou, a může ovšem dvojím způsobem
jí užito býti, dobrým a zlým; tak i tisku; a také se tak děje'
jest mnoho spisů dobrých a knih dobrých za dnů našich, ale jest
i mnoho a snad ivíce spisů špatných a knih špatných. jaké
množství se všeho tiskne za dnů našich' Co i časopisů proti víře,
proti Bohu, proti dobrým mravům a všemu moudrému a rozumnému
řádu! To vidíme na zločinech, jež se páší, až člověk se děsí.
Tot ovoce semene, jež se seje. Špatné símě, špatný strom a špatné
ovoce. Kdo seje vítr, klidí bouři. — Tak jsou vCírkvi Boží dvojí
rozsévači a dvojí símč. Kterého vy, rozmilí v Kristu, byste se
měli držeti, dá vám rozum. I srdce vaše je půda; přijímejte do
ní jen smě dobré, aby o vás platilo slovo Páně: »A kteréž
v zemi dobrou padlo, jsou ti, kteříž slyšíce slovo, v srdci dobrém
a výborném je zachovávají a užitek přinášejí v trpělivosti.<< Amen.
Monsign. Boh. Hakl, papežský komoří, bisk. vikář a děkan v Hořicích.
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Neděle II. po Devítniku.
Nutnost a vznešené vlastností lásky křesťanské!
>Kdyl)ych jazyky lidskými mluvil i an—

dělskými a lásky bych neměl. byl bych
jako měď zvučící aneb zvonec znějící.:
l. Kor. 13, 1.

Pomalu a přece rychle blížíme se velkému onomu divadlu
na hoře kalvárské. A co tam uhlídáme.> Tři kříže a na nich tři

muže. A nad hlavou prostředního napsáno jest: Jesus Nazarenus,
Rex Judaeorum. Ježíš Nazarctský, král židovský. 'Ncž, to není
správno! Pryč stím! já jiného něco tam napíši. ]cn jediné slovo,
ale písmena jeho sahají od nebes výšin ku pekla propastem.
A nebudu je psátí pérem — čistou lidskou krví. A slovo to jest:
láska. Ano, kdyby v moci mé to bylo, napsal bych tam slovo
>lzíska<<a celý svět v němém úžasu by umlkl. A všude na horách
i v údolích, na pouštích i v sadech, v chatrčích i palácích, v celém
vesmíru znělo by to jako jeden mocný, \'elebný chorál: »láska.<:
A každý úder srdce lidského vyzněl by v to čarovné slovo: láska.
A nejlepším kázáním by bylo, kdybych na kříž ukázal a jen slovo
vlásku“ zvolal a pak v obdivu a modlitbě se koříl. Než, slabými
jsou prsa lidská a neobsáhnou tolik velebností, a proto otevřít je
musím, aby láska vytryskla i v srdce vaše. Vy tážete se snad:
Jaká jest ta láska?“ Pohleďte a vizte! Je celá krví zbrocena, ko
runou trnovou rozbodána. Béře kříž na rozedraná svá bedra
a vleče ho na horu. Tam klade se naň, rozpíná ruce, které chladné
hřeby prorážejí. Nyní pozvedá ses křížem mezi nebeazemi a tam
pní — láska -— Kristus. A my, dětí této lásky, nevíme snad
ani, co ona jest. Věru, že tomu tak. jak málo ji známe! Nuže,
dnes líčí nám ji apoštol národů. A mluvil-li sv. Pavel vždy pln
jsa svatého nadšení, mluví dnes Duch Svatý každým slovem. jsout'
slova jeho dnešní pravým divem. Prostě a přece tak úchvatně
hovoří k nám, že cítíme témeř dech božský.
Brzo již začneme provázetí Lásku věčnou na trudnč cestě
křížové. Jen láska nás tam může vésti. A proto chci dnes při
pravití vás na cestu tu a vyložítí:
1. nutnost a
2. vznešené vlastnosti lásky křesťanské.
Láska Boží žehnej mi, aby srdce vaše láskou naplnilo se. —

Pojednání.
I.

Byli jednou lidé zlí, kteří srdce neměli ni soucitu. V nitru
kámen, na rtech surovost. A tito lidé přišli k domku jednomu.
Malý byl, ale úhledný a čistý. Mladá žena hospodařila tam a zpěv
její veselím naplňoval celičkou chýší. A žena ta měla dítě, krásné
Rádce duchovní.

.

17
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dítě. To dítě bylo její životem, jeho srdce jejím srdcem a hlavička
jeho milejší jí byla než všecka království. Dítě venku si hrálo,
mezitím co matka na okamžik do světnice odskočila. A ti lidé
suroví uchvátíli dítko to a unesli. Marně lomila matka rukama,
marně žalovala nebi, marně hořem a žalem hynula. Zmizelo její
srdéčko, ztratila svůj poklad a Bůh sám ví, kam- se poděl. A dítě
rostlo, ale rostlo jako kvítek, jejž dusí samé bodláčí. ím větším
bylo, tím bylo zádumčivějším. .\'ěco říkalo mu, že tihle lidé suroví
nejsou jeho rodiče; vždyť není možno, by vlastní otec a matka
takhle svým dítětem ——svojí krví — jednali. Hodiny sedával
hoch na skalách a hleděl v dáli, zdaž odtamtud nepřijde paprsek
života jiného. Ptákům a lesu žaloval svůj bol. A Bůh se smiloval.
Přišla chvíle, kdy spatřil hoch dvě oči, které pálily jej, cítil objetí
vášnivé, a slyšel výkřik šílený: mé dítě! A ty planoucí rety,
líbající jeho ústa, jakoby roznítily podivuhodný, dosud neznámý
žár v jeho srdci. Roztálo, jako když slunce zažehne poušť a celé
nitro zdálo se, že se rozskočí. Teď počal cítiti to, po čem toužil,
teď teprve poznal, co hledal a s jásotem i štkáním zvolal: »matičko
mála Našli se. O, svatá chvíle, kdy dítě po dlouhých, trudných
chvílích spočine na srdci matčině! Nač toto vypravování? Vy
světlím je hned, přátelé drazí! —
Byl otec jeden dobrý alaskavýa měl dvě děti. Ty ošetřoval
jako dvě perly a dal jim vše, po čem jen toužilo jejich srdce.

A přišel nepřítel a uloupil mu poklad ten. Ten otec — Otec

nebeský a děti uloupené—první

rodiče. Svůdce,ďábel,

uchvátil je a odnesl a marným bylo volání otce dobrého. A ulou—
pené děti vedly život plný běd a trudu. Neštěstí a utrpení bylo
jich údělem. Zmizely ty krásné časy rajské a v potu tváři muselo
lidstvo pracovati, až smrt zbavilaje těch těžkých zkoušek. A srdce
dětí těch trpělo jako tělo. V porobě ďábelské prchaly ze srdce
toho dobrota a šlechetnost a zahnizdily se tam zloba a hřích,
vášně a náruživosti. A čím déle to trvalo, tím hlouběji klesali
lidé, až klesli na stupeň nejvyšší duševní bídy. Než nezanikly
přece vzpomínky na ty zapadlé rajské dny. Něco stále hřímalo
jim do srdce, že tenhle stav jest nepřírozeným a tohle že není
tím pravým životem lidským. Lidé obraceli zraky tam nad hvězdy
k té ztracené domovině a touha po ní drala se čím dále tím více
do nitra. Srdce lidské stvořené pro Boha nedalo se zúplna zotro—
čiti, ono vší mocí neslo se k tomu pravému otci a toužilo pojeho
objetí. A po čem toužilo, toho dosáhlo. l—lledaloto ztracené nebe
a nalezlo je na — kříži. Tam v objetí Ježíšově našlo srdce lidské
ten dávno kýžený mír a klid, štěstí a blaho. A jako by proudy
nezměrné lásky Syna Božího draly se do srdce lidského, ona
kůra ledová tála a opět počalo pučeti tam dobro a ctnost. Po—
dobalo se věru před tím srdce lidské pustému úhoru, jejž žádný
květ nezdobí! Nyní pak změnilo se v krásnou zahradu, v níž
množství nejkrásnějších květin vábí oko naše.
Různé jsou v zahradách květy, než jeden jest mezi nimi,
enž ozdobou jest největší, jenž dobyl si právem jména královny
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květin a tím jest — růže. A věřte, že prázdnou zdála by se nám
zahrada, v níž růže by nebylo. I v srdci lidském vypučel takový
královský květ a tou růží překrásnou jest láska. Vezměte člověku
lásku ze srdce a chudičkým, prázdným bude to srdce. Clověk
bez lásky bude tvorem rozumným a chtějícím, ale nebude člo
věkem, tím vznešeným tvorem, tou korunou tvorstva.
Srdce lidské bez lásky není více tím tajeplným sídlem vzne
šených ctností, není tím ohniskem, z něhož šíří se teplo dobra
v celého člověka. Kde láska není, není ctnosti, a kde této není,
tam mráz a smrt. »Láska trpěliva jest, dobrotira jest, láska ne
závidí. . . nenadýmá se . . . všecko snáší, všemu věří, všeho se
naděje, všeho trpělivě čeká [. Kor. 13,_ 4—7. Co by byly

ctnosti bez lásky? Přetvářkou a pošetilostí. Co pudí

missionářc do dálných končin mezi divoký lid v nehostinný kraj,
kde smrt naň zeje každým krokem? Co vede kněze k loži ne
mocných, stížených nakažlivou, smrtonosnou nemocí? Co provází
milosrdné sestry do nemocnic, a sílí je, by vytrvaly v těch trudu
plných síních a při tom ještě mnohdy potupu a úštěpky snášely.>
Snad prospěch nějaký, světská sláva, chvála? Pryč s těmito cet-'
kami! Láska jest to, která hrdinstvím naplňuje srdce lidské. Bez
bázně jdou cestou tou a nedbají příšerné smrti, útrap a běd.
Nutna jest láska, nebot ctnusti bez ní není. Nutnou jest láska,
nebot“ není bez ní života v pravdě křesťanského. jsme všichni
vojskem jednoho vůdce — Krista ježíše. A co bylo tím zázrač
ným heslem, jímž svět dobyl a peklo přemohl? Láska.
I my
bojujeme pod jeho vedením, bojujeme veliký, svatý boj, abychom
dobyli říše nadhvězdné, onoho nebe. o němž praví kniha knih,
že násilím musí dobyto býti. A jak dobudemc ho? Snad tím na
dýmavým hloubáním a rozumováním, líčenou zbožností a pře—
tvářkou.> Marným naše úsilí. jediný jest možný boj. S křížem

v ruce a láskou

v srdci dobudemc toho věčného hradu. Bez

lásky marným náš život, poněvadž nedosáhneme toho, k čemu jsme
určeni. Nuže, drazí! Stačí snad těch několik uvedených důkazů,
byste poznali, že nevyhnutelně nutnou jest láska člověku ku dosažení
života věčného. Cítíme zajisté každý v srdci svém plamen, třebas
jen slabý, této lásky. Nepokrývejme ho popelem lhostejnosti, by.
úplně nevyhasl, ale odhrabejme spíše popel ten, aby tím' živěji
zaplápolal a rozehřál celé nitro naše. A pak blaze nám. jest věru
úchvatný pohled na to pravé, láskou k Bohu nadšené křesťanské
vojsko v boji za spásu duše. V čele svatý praporec — kříž, na
rtech i v srdci velebné heslo — láska, a každá rána hromem do
padá, až konečně vydobyta otvírá se brána nebes, aby vešli vítě
zové pro nevadnoucí vavřín vítězství. —
Il.

Láska jest, jak pravil jsem, nevyhnutelnou podmínkou ku
dosažení života věčného. Máme-li si však lásku tu zamilovati,
třeba jest, abychom poznali vznešenost její, poněvadž tím více vnikne
17*
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ona v srdce naše a tím více vynasnažíme se oživiti ji srdce své.
Mnohé srdce lidské jest chudé, chudičké, poněvadž nedoznali mnozí
těch předností a té vznešenosti křesťanské lásky.

Základním kamenem celé nauky Kristovy, kterou

přetvořil svět, jest ono velebně, velkolepé přikázání, které celé
nauce božského Mistra vtiskuje pečeť božskosti a tim jest při

kázání lásky“ Milovati budeš Pána Boha svého z co

lého srdce svého....

a bližního jako sebe samého.

Ve slovech těchto obsaženy zároveň vlastnosti lásky i celá její
vznešenost. Milovati budeš Boha svého nade všecko. Tedy, ne
bohatství, ne rodinu, ne pocty a hodnosti, ale Boha. Od té hrudy
zemské povznésti se musí lidský duch tam nad hvězdy a kochati
se v Pánu Bohu svém. A jak to možno? otáže se mnohý. Pohléd
něme na to množství světců a světici Byli lidmi jako my apřece
rozbili okovy, kterými poutal je svět k sobě, zřekli se světa
a statků jeho, posměchapohana zdály se jim býti písní nebeskou,
které rádi pro Boha naslouchali, a útrapy i smrt byly jim posly
Boha. Bohatství se zřekli a volili chudobu, manželství zamítli
a volili panictví, zřekli se přátel světských a hledali přátelevnebi.

Kéž by lidé uvážilitěchto pravd! K čemu to pachtění
bohatství.>

se po

Mohou peníze člověka šťastným učiniti? Závaží to

jest, které táhnečlověkakzemi. K čemu ta touha po chvále
lidské.> Plevy jsou to, které vítr honí z místa na místo. Dnes
chválí tě lidé a zítra haní, dnes volají ti hosanna a zítra zazní

snad z týchž úst: Ukřižuj, ukřižuj ho! K čemu to honění

po požitcích a rozkošech

se

světa? jsou to vrahovétvého

štěstí. Zaslepuji oko lidské, otra\ ují srdce. A čím více pijí lidé
z tohoto svůdného poháru, tím více žízní srdcejejich, tímhltavčji
chápou se ho. A nevidi, pošetilci, že tam na dně jed, otravující
jed! Teprve, kdyz oplakávají své předčasně podkopané zdravi
rozmrhané jmění, pokálenou čest a ztracené pravé štěstí, teprve
poznávají to — ale již pozdě.
Toho nedbali oni pošetilci, a proto byla láska jejich klamivou
a uvedla je na bezcestí. Než, mluvme jim o tom a oni se nám
vysmějí. jsme křesťany a proto nesplácejme rovné rovným, nýbrž
rosme Pa'na na nebi, by otevřel zrak jejich a nalil té pravé.
čisté lásky k Bohu do jejich srdce. jen křesťanská láska povznáši
oko i srdce lidské ku Bohu a věcem vyšším, a vtiskuje na duši
znameni synovstvi Božího, činí z něho tvora božského.
Než, s touto láskou jde jako rodná sestra ruku vruce láska
k sobě samému a ku bližnímu. Láska křesťanská učí člověka
milovati svoji duši, vykoupenou krví Krista jcžíše, nabádá člověka
pečovati o své blaho, o svou spásu a totéž činiti i vůči lidem
ostatním ») bližním.
_
Kdy slyšel před příchodem Páně svět o lásce k bližnímu?
N'eznámou byla světu. Oko za oko, zub za zub. Otroctví bujelo.
cizinec bai-barem zván a nepřítel huben jako divá zvěř. Teprve
Kristus rozvinul praporec lásky a zval k němu celý svět. jeho
láska učila milovati všechny lidi. .Hlas božský volal ke všem:
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njstc všichni dětmi jednoho Otce, všichni, bez rozdílu máte ne—
smrtelnou, k obrazu Božímu stvořenou duši. Není rozdílu mezi
vámi! Ať král či poddaný, ať chud'as či boháč, ať učenec či prostý
muž, všichni — všichni rovni jste si před trůnem Páně. A z toho
mocného slova vykvetly ony čarovné květy lásky ku bližnímu,
která ráda pomáhá v bídě, těší v útrapách, trpí pro bratry, sklání
se k nemocnému, ano, nclcká se ani smrti pro blaho svých bližnich.
Zdaž možno mysliti si něco velebnějšího.> Byly a jsou ovšem
trudné případy, kde ncdbají lidé zlatých těch slov, a jednají proti
vůli Páně. Kdo vyzpytuje ta nepřátelství a útisky, to nemilosrdné
utlačování chudých, vdov a sirotů, kdo spočtc ty pomluvy, křivé
posuzování a na cti utrhání, kdo přehlédne ta bezpráví, jichž do
pouštějí se lidé na slabých bližních svých? Znova tu přibijí lásku
Páně na kříž, znova mučí Syna Božího. A člověk chví se, slyší-li
slova Páně: »Cokoli činíte jednomu z těchto mých nejmenších,
mně jste učinili.<<

Těm zahřímati musíme do srdce: >Zadrž a nesvolávej na
hlavu svou pomstu Páně: Neubližuješ bližnímu, ale ubližuješ Bohu
a víš, že bez trestu Bůh nedá se urážcti.<< chapomínejme na
klenot nám nejdražší, to, co povznáší nás a zaručuje nám nebe
a zemi. Pamatujme slov Richarda od sv. Vavřince, jenž lásku
zlatem nazývá, jímž křesťan nebe získati si může a praví: »Láska
ku příteli jest čisté zlato, láska ku nepříteli čistší, a láska k Bohu
nejčistší zlato.<< Nuže, proč sháněti se máme po pozlátku, po
cetkach a tretkách bezcenných, můžeme-li oplývati tím pravým.
ryzím zlatem.> Otcvřme srdce paprskům lásky, učiňme lásku ři—
ditelkou všech skutků svých a znovu v obdivu volati budou jino
včrci, jako druhdy pohané: »llle jak se křesťané milujíťa
*

*

*

v

Když cestovatel a dobyvatel Spanělský Balboa po nevý
slovných obtížích prošel pralesem středoamerickým a spatřil vody
moře tichého, vstoupil ve vlny okcánu a vetknuv v moře praporce,
prohlásil je i celý kraj kolem za majetek krále španělského. Tento
výjev připomíná mí živě jiný, jemu podobný, však vclikolepčjší.
Syn Boží prošel po mnohých útrapách tím bludištěm života a stanul
na temeni golgotském. Zde vetkl vítězný praporce —- kříž —
vc skálu na znamení, že podrobuje od této chvíle celý svět moci
krále nebeského. Než, nečiní lidi otroky & nevolníky, nepoutá je
k sobě násilím a hrozbami. ]ho jeho sladké jest a břímě jeho
lehké. »Láska<<zovou se ta pouta, kterými víže k sobě lidstvo,
»láska<<napsáno jest na tom nebeském praporci — sv. kříži. My,
drazí přátelé, jsme všichni poddanými tohoto božského vůdce,
všichni tvoříme jednu velikou mocnou říš. Nuže, nechť láska jest
tou kouzelnou páskou, jež váže nás k Bohu, nechť láska řídí veškeré
touhy i činy naše, necht" láska usadí se u našich krbů, v našem
srdcí — v 'celém světu! A věrnými-li budeme ctitcli lásky, pak
láska to bude, jež zavře oko naše ku smrtelnému spánku a uvede
nás tam, kde láska od věků na věky. Amen.
Isidor Zahradník, 0. S. N., kooperator v Jihlavi.
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Neděle II. po Devítníku.
Čeho máme tyto dni zanechati & co máme činiti.
>Aj, vstupujeme do jerusaléma a do
konaji se všecky věci. které jsou psány
skrze proroky o Synu člověka.:
Luk. 18, 31.

Divně shoduje se dnešní sv. evangelium s dnešní nedělí
ostatkovou. Ale Církev sv. zúmyslně dává předčítati toto evange
lium na dnešní den a staví se tak proti těm, kteří dnes a ná
sledující dva dni posledního masopustu oddávají se světským
radovánkám. jaký to rozdíl! Svět chystá se k zábavě, k rado
vánkám. mnohdy až rozpustilým, hříšným, a Církev sv.? Ta staví
nám před oči jiný obraz — připomíná nám trpícího Spasitele:
:>Aj. vstupujeme do ]erusaléma,= slyšíme volati božského Spa
sitele »a dokonají se všecky věci, které jsou psány skrze proroky
o Synu člověka. Neboť vydán bude pohanům a bude posmíván,
bičován a uplván; a když jej ubičují. zabijí jej a třetího dne
7. mrtvých vstane.<<To obsahuje první část dnešního sv. evangelia,
v druhé pak je řeč o slcpci u jericha, který vyprosil sina bož
ském Spasíteli zrak. Velmi pohnutlivé jest tedy dnešníčtení, které
nám Církev sv. předkládá, a tu naskytá se nám otázka, co máme
Činiti dnes, aby chom jednali podle jejího přání.
a tuto otá7ku chci vám, dra/1 v lu istu v dnešní promluvě
odpověděti a do srdce vám vštípití:

1. Čeho máme tyto dni zanechati a

2. co máme činiti.

Pojednání.
1. Čeho máme tyto dni zanechati.>

Na otázku tuto

odpovídám, že máme dnes a následující dni zanechati přílišných
a tož hříšných radovánek, jakých svět nám nabízí a podává. Není
úmyslem sv. Církve zapovídati věřícím všechny radovánky a zá
bavy, také jich nezapovídá leda v posvátné době adventní od
I. neděle adventní až po slavnost Zjevení Páně, av posvátné době
postní a to od popelečné středy až po [. neděli po Velikonocí.
Dovoluje však pouze zábavy slušné, nevinné, při kterých se ne
hřeši. Proti takovým veselostem ani Písmo sv. nic nenamítá, ano
sv. apoštol Pavel vybízí k radování se, an píše k ím 12,
»Radujte se s radujícími, “ a k I'ilip. 4, 4: »Radujte se v Pánu
vždycky, opět pravím, radujte se<<.A sv.Martin, biskup Tourský,
pravi: »Obvcselení výborným jest přes čas lékem ku zhojení myslí
strastmi utýrané.<: Ze slov těchto vysvítá, že zábavy a radovánky
jsou dovoleny, ale, co důležitého při tom, aby zábavy a rado
vánky tyto byly slušné, nevinné — bez hříchu. Kde však zábava
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má za následek hřích byt' i jeden, přestává býti slušnou, nevinnou
a stává se hříšnou a tim nedovolenou. A takových hříšných, ne
dovolenýeh zábav máme vždycky zanechati, obzvláště pak tyto
dni, kdy svět k nim nejvice láká a vybizi. Vždyť nejsme pohani,
a co jsou »ostatkyřa Dle svědectví osvědčených spisovatelů nejsou
»ostatkya nic jiného leč skutečné ostatky, zbytky pohanské slav
nosti nazvané »bacchanalie,<< které se konaly na počest pohan
skému bohu opilstviaobžcrstvi, jenž se nazýval Bacchus. Slavnosti
tyto vzaly svůj původ v Egyptě, odtud se dostaly do Recka,
z Recka k Rimanům a — podnes slavivaji se, bohužel, i mezi —
křesťany. Řekněte sami, zdali sluší se na křesťany, aby pohanskou
slavnost slavili? Slyšme, co piše sv. Chrysostom: »Masopustni
radovánky nejsou zavedeny od těch, kteří k nebi mají svůj cíl;
neni masopust vynálezem lidi duchovních, nýbrž samého ďábla,
který jej proto zavedl, aby vojíny Kristovyksobě přilákal a ctnost
jejich

seslabil.<x

Avšak nejen Církev nedovoluje přílišných hříšných radovánek
masopustnich, i samým lepším pohanům nebyly vhod. Tak piše
sv. Augustin, že již pohanský senát tento zlozvyk odstranil.
Když tedy i pohané uznali za vhodné slavnost »bacchanaliic
zrušiti, oč horší jsou mnozi křesťané, kteří o poslednim masopustě
přiliš rozpustile ba mnohdy až bláznovsky si počínají, jako by
nad nimi ani Boha nebylo. Neni také divu, že svého času turecký
vyslanec ve Vídni psal svému sultánovi, nic že mu neni—taksměšné
jako to, že křesťané po tři dni tak bláznivě si vedou, a potom
najednou trochu popela toto své bláznovství napraviti chtěji.
razí v Kristu! Takových přílišných radovánek a veselosti
zanechme a jich se co nejvice varujme. Dovolené, slušné zábavy
pak uživejmes mírou, aby byla pouhým obveselením, nikoliv však
hříchem.
Pamatujme dobře, co napsal sv. apoštol Pavel k Efcs. 5,
] —16.: »Viztež tedy, bratři, kterak byste opatrně chodili ne
jako ncmoudří, ale moudří, vykupujice čas, nebot" dnové zlijsou.a
Tím dal jsem odpověď na otázku: Čeho máme zanechati
tyto dni?

2. Nyní otázka druhá: »Co máme činiti?

A odpověď?

Máme a) bdíti a b) modliti se dle slov Páně: »Bdčtc a modlete
se, abyste nevešli v pokušcni.<< Mat. 26, 41.

a) Máme bdíti,

t. j. máme býti na stráži, abychom ne

uvizli v tenatcch zlého ducha. Zábava slušná, nevinná je dovolená,
takové zábavy může se každý súčastniti. Ale jak veliký se tu
musi dáti pozor, jak veliké opatrnosti je tu potřebí, aby nedala
zábava dovolená podnět k hříchu. Mnohý mladík, mnohá panna
přichází k zábavě s nejlepšími úmysly. Chtějí se pouze pobaviti.
Ale jak snadno se může státi, že mladík nápojem sc rozjaři, pije
přes míru a 'tim zhřeši! Jak snadno se může státi, že i mnohá
panna pociti hříšné žádosti a v nich setrvá!
diti tedy má každý a všemu se vyhnouti, co by mohlo
vésti k hříchu.
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jínochu

křesťanský, nezap—omínej ani při zábavě na Boha.

bdí a buď na stráži, abys nijak se neprohřešil.
Panno křesťanská, nezapomínej, že Bůh tě vždy a všude
vidí, nezapomínej, že každý krok í každou myšlenku tvou sleduje.
proto bdi a buď na stráži, aby zlý duch do svých osidel tě
nedostal.

A nejen bdíti, nýbrž i b) modliti

se máme

tyto dni.

Mohl by namítnouti někdo: »Vždyt' modliti se máme vždy.<
Přísvědčuji, ale podotýkám, že obzvláště tyto dni se máme víc
než kdy jindy modliti, a to předně za sebe, aby nás Bůh chránil
ode všeho, co by duší naši poskvrniti mohlo, tedy od hříchu.
a pak máme se modlíti hlavně za ty, kteří tyto dni Pána Boha
hříchy svými budou urážeti. Kdo spočte všechny ty hříchy a ne
pravosti, jakými Bůh bude právě tyto dni uražen?
Kdo spočte všechny ty rozpustilosti a bláznovské kousky,
jakými křesťané tyto dni budou se obveselovati a baviti? Za ty
tedy máme se modliti, aby veselice se nehřešili, a aby Bůh za
urážky, jemu činěné, poněkud byl usmířen. Proto je to velice
krásný zvyk, že na mnohých místech, hlavně ve větších městech,
právě tyto dní bývá ve chrámu Páně vystavena velebná Svátost
Oltářní, a nábožní křesťané tam na kolenou odprošují Pána ]cžíše
za ty, kteří bolest Mu budou působiti svými hříchy.
Stává se mnohdy, že Bůh nápadným spůsobem prostopáš—
níky takové trestá. Uvedu aspoň jeden příklad.
Ve Hofwciernu v Badcnsku přestrojil se na ostatky jistý
mladík, bývalý voják, za ďábla, a veřejně sc posmíval tamnčjšimu
duchovnímu, který v neděli ostatkovou v kázání hříšný a roz
pustilý tanec zrazoval, a sice tim se posmíval, že slova onoho
duchovního opakoval a pak pravil, kdo bude tančit, toho že ďábel,
totiž on za ďábla přestrojený vezme.
Na popclečnou středu stalo se, že onen mladík dostal se do
prudké hádky s jistým mužem. Vida pak onoho muže rozzuře—
ného, chtěl utéci, ale — bylo to na schodech ——minul vrclmí
schod, a spadl tak nešťastně, že porouchal si nohu v koleně a zů—
stal chromým. Od té doby nctančil. Lidé pak vidouce, co se stalo,
jednohlasně mluvili: »Bůh ho potrestali“ —
thresce ovšem Bůh vždycky a hned, ale tu a tam vysky
tují se nápadné případy, které jsou důkazem trestající ruky Boha
spravedlivého.
:::

*

*

Nuže, drazí v Kristu, zanechme a chraňmc se hříšných, roz
pustilých zábav vždy a obzvláště tyto dni. Kdo pak súčastní se
zábavy dovolené, at' bdí a má se na pozoru, aby nepoklesl, aby
nezhřešil. Zároveň modleme se, aby nás i jiné Bůh chránil ode
všeho zlého, modleme se obzvláště za ty, kteří nerozumné podobní
jsouce bláznům počinati si budou, aby Bůh jim odpustil. Mějme
před očima trpícího Spasitele a tak zajisté uchráníme se hříchu
a uchováme duši svou v milosti Boží. Amen.
Leopold Kolisek, farář v Olší.

-zw-—
Neděle I. v postě.

Výklad
Pozorně-li jste dnes naslo'uchali slovům svatého evangelia,
tuf mysli vaší nemohlo ujítí, že Církev svatá započíná dobu svato
postní ne pouze postem a modlitbou, ale také zápasem, v jakýž
Pán Ježíš s ďáblem na poušti vešel, obdržev stkvělého vítězství.
A jakož tam na poušti bojuje a zápasí Pán Ježíš s pokušitelem,
tak i nyní v době svatopostní, v čase příjemném a ve dni spasení
bojuje Církev svatá s pokušítelem a ráda by tolíkéž, abychom
i my, kdykoliv pokoušcni býváme, stkvělého vítězství nadpoku—
šitelem dosáhli. Připomínát' nám, že z milosti Boží, nepříjímáme-li
jí nadarmo, nad pokušitelcm zvítězítí můžeme. Podává nám nad
to Církev svatá, pečlivá matka naše, k tomuto zápasu í také zbraň
duchovní, kterou bychom mohli veškcry šípy nešlcchctníka _od
razíti.
Zbraně tyto, kterých nám nezbytně třeba, ač nechceme-li
v boji podlehnoutí, podává nám Syn Boží, Ježíš Kristus. První
zbraní jest půst, druhou modlitba a třetí láska k Bohu. K této
tedy zbrani pokaždé se utíkejme, kdykoliv zpozorujeme, že blíží
se k nám pokušitel. A abychom včdčlí, kterak zbraně této máme
používati, dobře bude, doprovoďíme-lí v duchu Pána Ježíše na
poušť, a budeme-lí se učítí od Pána, jak on zbraní touto ďábla
přemohl. \'žďyt' sám Pán nás napomíná k tomu, an dí: Příklad
zajisté dal jsem vám, abyste jak já jsem činil, tak i vy čínílí.

Pojednání.
Veden byl tedy Pán Ježiš na poušť od Ducha Svatého. Ale
odkud pak byl veden, kde pak byl Pán, mohli bychom se tázatí?
A na otázku tuto odpovídá tentýž svatý evangelista Matouš slovy:
Tehdy v oné době, kdy Jan kázal křest pokání, přibyl Ježíš do
(ialíley na Jordan k Janovi, aby pokřcstěn byl od něho. Ale Jan
zbraňoval Jemu řka: »Já potřebují od Tebe pokřestčn býti, a Ty
jdeš ke mně?<<Odpověděv pak Ježíš, řekl jemu: »Nech nyní, tak
zajisté sluší nám naplniti všclíkou spravedlnosta Tehdy nechal ho.
Pokřestčn pak byv Ježíš, ihned vystoupil z vody, a aj otevřela
se Mu nebesa a uviděl Ducha Božího, sestupovati jako holubicí a
přicházetí na Sebe. A aj! hlas s nebe řkoucí: »Tento jest Syn můj
milý, v Nčmž jsem zalíbil sobě.“
Od Jordanu tedy, po křestu, vedl Duch Svatý, jenž sestoupil
na Pánarvc způsobu holubice, Spasitele našeho na poušť, kteráž
byla mezi Jerusalémem a Jerichem. A Pán Ježíš dává se od Ducha
Svatého vésti nám na příklad, bychom i my pokaždé dali se vésti
Duchem Svatým; nebot ti všíckni, kteří bývají vedeni Duchem
Svatým, jsou synové Boží. Naopak ti, kteří odporují vedení Ducha
Svatého, čí mohou býti synové ne-lí ďáblovi.>
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Ale jiný ještě duch kromě Ducha Svatého objevuje se na
poušti, duch ncsvatý, duch zlý, kte-réhož svatý Matouš nazývá
ďáblem, a který proto na poušti se objevuje, aby Pána ježiše po
koušel. A duch tento zlý dle slov svatého apoštola Petra do
posud ještě obchází zemi, jak se k tomu sám v knize jobově zná,
obchází pokolení lidské jenom z té příčiny, aby je pokoušel. Do—
pustil Pán ježíš duchu zlému, aby mohl přijít za Pánem na poušt',
připustil i také, aby mohl Pána pokoušeti z té příčiny, abychom
uznali, že i nás nenechá na pokoji, a abychom zároveň věděli,
jakou zbraní můžeme nad nepřítelem svým zvítěziti.
Duch Svatý a působení jeho na poušti jeví se tim, že Pána
vedl k tomu, aby se po čtyřicet dnů a noci postil. Duch Svatý
působí i také v nás i chtění i také dokonání každého dobrého
skutku. Byltě Pán ježíš novým zákonodárcem, a jakož Mojžíš,
zákonodárce, „postem obdržel přikázání Boží, tak i Syn Boží po
stem a modlitbou připravuje se na úřad svůj učitelský. chdržen
livostí první člověk upadl ve zkázu, proto zdrženlivostí a postem
Pán započíná spásu naši. Slušně tudíž jedná Církev svatá, že za
příkladem Pána a Mistra svého i také nám čtyřicetidenní půst
ukládá.
Slovy zlačněl, připomíná svaté evangelium lidskou přiroze
nost Kristovu, připomíná zároveň, že Pán ježíš ve všem nám
lidem podobný učiněn, kromě hříchu.
Pokudž Pán ježíš postem a modlitbou byl zaneprázdněn,
potud zlý duch neopovážil se Pána pokoušctí a k Němu přistou
piti. Až teprve čtyřicátý den Pán ježiš dovolil pokušitcli, že mohl
ku Pánu přistoupiti a pokoušeti Pána. Poznáváme z toho, jak
mocným jest Pán náš, ježíš Kristus, a jak slabým ďábel. Bez při
volení Páně nesmí ani nohou lmouti, nesmí ani kroku učiniti.
Nebojmcž se tedy škůdce svého a vraha, ale pevně a důvěrně při
viňmc se ku Pánu, by mocí Svou nás chránil a hájil.
Pozoroval pokušitel Pána ježíše, věděl o jeho postu čtyři
cetidenním, viděl tvář Kristovu vpadlou a proto pln útrpnosti,
soustrasti a lásky přibližuje se buď v podobě lidské neb andělské
ku Pánu a praví útrpně: K čemu Ti takový nedostatek, Tobě Synu
Božímu, který pouhým slovemvmůžc z kamení tohoto učiniti
chlebů v hojnosti a nasytiti se. Dábel zaslechl nepochybně u jor
danu hlas Otce nebeského: Tentot' jest Syn můj milý, v němž
se mně dobře zalíbilo. .\'yní ale pozoruje Pána už čtyřicátý den
na poušti o hladu, žizni a nedostatku. Nemůže pochopiti lásky
Kristovy k nám lidem a proto pochybuje, neví, je-li Kristus Synem
Božím pravým. Ale nyní domnívá se ďábel, že nalezl cestu, na
které pozná Božství a všemohoucnost Kristovu.
Učiní-li Pán z kamení chleby, rozvažuje ďábel, jest Synem
Božím, neučiní-li chlcbů z kamení, není Synem Božím. A tak po
koušel, nebo-li lépe zkoušel ze dvojí příčiny. Chtěl i ku hříchu
Pána svésti, aby totiž jako první Adam nečekal až Otec nebeský
jej skrze anděly nasytí, chtěl také věděti, iná-li Kristus Pán tu
moc a může-li z kamení chleby učiniti.
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Avšak na nic vyšel první pokus ďáblův, neboť Pán Ježíš
ani v jednom ani v druhém nebyl pokušiteli po vůli, ale odbyl
pokušitelc výrokem: .\'e samým chlebem živ jest člověk, nébrž
všelikým slovem, kteréž vychází z úst Božích. Velevhodně připo
míná ku slovům Páně sv. Jarolím: »Neučinil Pán po vůli poku
šiteli, poněvadž chtěl ďábla překonati pokorou a ne všemohouc
nostím Pán trpí raději hlad, připomíná sv. Hilar, protože lidské
spásy více byl žádostiv, nežli pokrmu.
Tímto výrokem Páně vsak zároveň i dvojí bytnost lid
ská: tělesná i duchovní jest označena. Tělesné bytnosti třeba tě
lesného chleba, duchovní pak chleba slova Božího a velebné Svá—
tosti Oltářní. Při tomto prvním pokušení Páně třeba připomenouti,
že hned na počátku máme ďábla odehnati, že nemáme s ním pou
štěti se do vyjednávání. Na poušť přichází ďábel za Pánem, aby jej
pokoušel na znamení, že není nikde místa tak svatého a osamot
nělého, kde by člověk před nástrahou a pokušením zlého ducha
byl ochráněn.
Ač Pán náš milý první útok ďáblův šťastně a vítězně od
razil, ncodstoupil a neustal ďábel od dalšího pokoušení, nýbrž jak
zřejmě dí svaté evangelium: »Pojal ďábel Pána ježíše do svatého
města. postavil l-lo na vrcholu chrámu a řekl Jemu: jsi-li Syn Boží,
spust se dolů. Nebo psáno jest: Andělům svým přikázal o tobě
a na ruce uchopí tebe, aby snad o kámen nohy své neurazil.<-:
S podivením zajisté nasloucháte, s jakou smělostí ďábel ku
Pánu se přibližuje. Chápe se Pána za ruku a vede Jej na kalenici
chrámovou do svatého města A Pán ježiš dává se vésti, což
ovšem pochopitelno, uvážíme-li, že dal se Pán svázati od žoldnéřů,
zraditi od jidáše, souditi od Piláta, posmívati od lidu. A tito
všickni byli nástrojové zlého ducha. Zprvu_pokušitel útrpně roz
mlouvá s Pánem, ale nyní už odvážlivěji si počíná. Protože poprvé
byl poražen, nyní tím více na Pána se sápe a strojí. A protože
Pán Ježíš první pokušení odrazil výrokem Písma svatého, béi'e
ďábel z téhož Písma svatého zbraň a popud ke druhému poku
šení. ] z tohoto pokušení druhého viděti, že by ďábel rád nejenom
svedl Pána k pýše, ale také by rád věděl, je-li skut čně Pán ]ežíš
Synem Božím. Domnívát' se: ]e-li Syn Boží, budou Jej andělé
chrániti, není-li, nedostane se Mu ochrany od nich.
Leč Pán ]ežíš ani podruhé není pokušiteli po vůli, ale naopak
výrok Písma svatého křivě a v nepravém smyslu uvedený poopra—
vuje výrokem pravým a pravdivým, nebot“praví: »Zase psáno jest:
Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.a
Dábel Pána ]ežíše namlouval k tomu, aby odvážlivým sko
kem s chrámu do propasti, spolehaje na. ochranu svatých andělů
započal před udiveným lidem svou učitelskou činnost. Leč Pán
odpovídá, že nemáme zúmyslně v nebezpečenství se vydávati.
Tuto znamenati sluší, že ani chrám Páně, ač jest místem svatým,
nicméně nemůže nás uchrániti před nástrahou a pokušenim ďá
belským.. A jakož první pokušení odstranil Pán zdrženlivosti, tak
nyní modlitbou ďábla přemahá.
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Dovolil Pán pokušiteli, aby po nezdařeném prvním útoku
nanovo mohl Pána Ježíše pokoušeti. Z toho pak vysvítá nám na
pomenutí, že třeba nám bdíti, a že nesmíme se domnívati, že po
prvním pokušení, nad nímž jsme zvítězili, ďábel nechá nás na po
koji. Sám Pán Ježíš praví, že ďábel byv, přemožen, byv odehnán
od někoho, odchází sice, ale pouze a jediné z té příčiny, aby
mohl pojmouti sedm ďáblů horších nežli jest sám, a aby.„mohl
s tím větší urputností na člověka dorážeti.
Jest ďábel podoben lotru, který v zálohách číhá na vhodný
okamžik, aby pocestného mohl přepadnouti právě v onom oka
mžiku, když se toho nejméně nadá. Jest podoben ďábel hadu je
dovatému, který sotva že malou skulinou někam hlavu protáhl. už
také snadno ostatní tělo za sebou vtáhne. A byt' i také často už
byl odražen a odmítnut, nicméně neustává i na dále nástrahy či
niti duši naší. Poznávámef způsob tento, jehož užívá se na záhubu
naši i tuto na poušti. Vždyť už po dvakráte Pán Ježíš pokušitele
přemohl, dvakráte nad ním zvítězil, a přece nicméně neodstupujc
od Pána, nýbrž po třetí ještě pokouší a sice takovým způsobem,
že chytrost jeho ďábelská a lest už je zřejma a zračita.
Z chrámu jerusalemského vede pokušitel Pána Ježíše na horu
vysokou velmi, a s hory této uka7uje Pánu vcškera království
světa a slávu jejich a praví: »Toto všecko Tobě dám, jestliže padna
pokloníš se mně.<<Dělá se tuto pokušitel pánem celého světa, ač
bez vůle Boží ani kroku na zemi učiniti nemůže. A slibuje Pánu,
že přepustí mu vládu svou za jedinou hlubokou poklonu, ovšem
za poklonu takovou, která samému Bohu náleží. Tímto svádí
Pána, aby láskou, jakou máme milovati Boha, zamiloval svět a
bohatství světské.
.
Leč Pán Ježíš, který potud vlídně se choval k pokušiteli.
pokud pokušení týkalo se Jeho samého, nyní pojednou hrozným
hlasem odbývá pokušitele. Vidí Pán a poznává, že chce sobě
ďábel osobovati poklonu a lásku, jakáž samému Bohu náleží.
A proto pln hněvu a rozhorlení svatého volá:
»Kliď se, vari, satane! nebo psáno jest: Pánu Bohu svému
se klaněti a Jemu samému sloužiti budeš.a A po slovech těchto
opustil ďábel Pána, zmizel, aniž by byl ku hříchu Pána svedl, a
aniž by byl mohl právě poznati, je-li Kristus Ježíš Syn Boží pravý
čili není.

Zvítězil Pán náš Ježíš Kristus nad pokušitelem, zvítězímc
i my, přidržíme-li se věrně Pána svého. Ozbrojil se Pán náš k boji
postem a modlitbou, i také nám Církev svatá tuto mocnou zbraň
nabízí. A jakož Pánu Ježíši po jeho vítězství nad pokušitelem an
dělé sloužili, tak i nám, zvítězíme-li, andělé sloužiti budou. Ano
i samotný Pán náš Ježíš Kristus slibuje těm, kteří s milostí Jeho
zvítězí nad všelikým pokušením, že sloužiti jim bude v říši Otce
svého nebeského.
'
Ku konci připomenuto budiž i výkladu svatého Augustina,
jejž přičiňuje ku slovům dnešního sv. evangelia, pravít': »V oněch
třech pokušeních věci lahodné předkládal Pánu našemu pokušitel.
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'kterýž dopustil pokoušeti Sebe, aby nás pokušitcli odporovati na
učil. Slibuje-li svět rozkoš tělesnou, odpověz jemu, že líbcznějším
_jest Bůh. Slibuje-li čest a vyvýšenost, odpověz jemu, že výše jest
říše nebeská. Slibujc-li bohatství a majetství, odpověz, že bohatším
.a majetnějším jest Bůh, a že od Něho všecko bohatství pochází.
Při tom všem velmi zchytrale si ďábel vede a vlastních zbraní
našich proti nám používá, jak tam Písma proti Tomu používá,
'ktcrý jest původem Písma svatého.<<
T aktéž věrně v paměti chovejme výstrahu, jížto dává nám
sv. Basilius z ohledu pokušitele, an di: »Pranepřítel náš ďábel roz
ličně den co den proti nám válčí a na nás útoky svými dorývá.
K tomu používá žádostí našich, číně z nich šípy proti nám,
.a my sami strojíme mu pomáhadla, aby nám škodíti mohl. Pán
mu velikou část vlády odňal, ale za to hledí kradmo vlastní nc
„pozornosti naší proti nám použíti.<<
jako loupežníci, nemohoucc veřejně násilí provozovati, u cest
v zálohách číhají, vyhlídnuvše si k tomu krajinu vůkol buď rokli
nami hlubokými prorývanou, buď křovím hustým zastíněnou, po
cestným takto volný rozhled přetrhujícc, aby je neočekávaně a
náhle přepadnouti mohli, podobně i náš protivník a nepřítel kryje
se pod stínem světských rozkoší, jichž množství vedle cest života
vczdcjšího roste a odtud nevědomky na nás osidla ďábel meta'.
\'ynasnažmc se tedy, abychom v tomto čase příjemném na
darmo ncpřijímali milosti Boží. Zádnému ncdávcjme pohoršení,
nebot" bychom připodobnčni byli pokušiteli, který ku zlému nás
ponouká Alc ve všem se prokazujme jako služebníci Boží a do
stane se nám pak odměny, jížto Pán zaslíbíl slovy: »Blahoslavcný
muž, kterýž přemohl pokušení; nebot“ až bude vyzkušcn, podo
sáhnc koruny života, jižto slíbil Pán všem, kteří jej milují a jsou
jeho služebníky věrnými.<: Amen.
Fr. Klíma, farář v Křepicích na Moravě.

Postní kázání.
Napsal a činil FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.
I.

Božské Srdce Ježíšovo plné lásky.
»Viz toto srdce, jež tak velice lidi

milovalo:

(Zjev. bl. Markety Marie Alacoque.)

V druhé polovici 17. stol. žila v klášteře Salcsianek ve fran
c<>Uzskómměstě Paray zbožná sestra Marketa Marie Alacoquc;
v dětských letech nebezpečně se roznemohla a když po dlouhé
trapné nemoci na přímluvu Rodičky Boží zázračně se uzdravila,
.umínila si z vděčnosti božskému Ženichu Ježíši Kristu u vroucí
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lásce na celý budoucí život se zasvětiti a vstoupila do zmíněného
kláštera. \" posvátném tom zátiší trávila život bohumilý, zvláště
u vroucí zbožnosti uctívala nejsv. Svátost Oltářní, před níž častěji
v zbožném rozjímání delší dobu trávila. Když r. 1675 v oktávě
Božího Těla opět ježíši Kristu v nejsvětější Svátosti Oltářní
se kořila, tu omilostněna jest zvláštním zjevením. Sám jcžíš
Kristus se jí zjevil a ukázav na srdce Své nebeskou září se skvoucí,
pravil k ní: »Viz toto srdce, jež tak velice lidi milovalo, od nich
však tak málo jest milováno. Nemůžeš mi dokázati lásky větší,
než budeš-li činiti, zač jsem tě již tolikráte žádal, abys byla pro
středkyní úcty Mého božského Srdce mezi lidmi. Slibuji, že srdce
Mé se otevře, aby vylilo požehnání hojných na ty, kteří je ctíti
budou a přičiní se, aby ctěno bylo i od jiných.<: Tak zvolena
jest bl. Marketa Marie samým božským Ženichem svým zaklada—
telkou slavnosti k poctě ncjsv. Srdce Ježíše Krista.
Když před blížící se dobou svatopostní přemýšlel jsem,
jakou bych obral sobě látku k postním rozjímáním, tu právě při
pobožnosti před nejsv. Svátosti Oltářní na mysl mně přišla ona
slova ježíše Krista k bl. Markétě a zdálo se mi, jakoby božský
Spasitel tam ze svatostánku ke mně volal: »Viz toto srdce,“ jež
tak velice lidi milovalo.<r Toť bylo pokynutí pro mne. O tomto
božském Srdci ježíše Krista budeme tedy rozjímati v té době
svatopostní, abychom poznali jeho neskonalou lásku a nesmírné
milosrdenství k nám lidem; sami pak abychom také vroucí láskou
ku ježíši Kristu přilnuli a božské jeho Srdce vroucně uctívali.
O ježiši Kriste, božský Spasiteli, který jsi těšil druhdy sv.
služku Svou Marketu, že ji budeš síliti v úkolu jejím, dopřej
i mně z božského Srdce Svého pomoci; roznět' ale i srdce po
sluchačů mých plamenem lásky a milosti Své, aby ta rozjímání
naše sloužila k rozšíření úcty božského Srdce Tvého a k rozni
cení vděčné lásky naši k Tobě, ó ježiši.

Pojednání.
>lšjhle toto srdcela volá k nám hlas tam ze svatostánku;
čí jest to srdce? ježíši Kristu, vtělenému Synu Božímu náleží.
Z Ducha Sv. bylo počato, plnosti Božství naplněno; ono jest stud—
nicí citů nejšlechctnějších, nejlaskavějších, nejvznešenějších. jest
to srdce ,Mistra nejlepšího, Otce nejpeělivějšího, přítele nejupřím
nějšiho. O kdož by tedy mohl vypsati nám, jak velice, jak vroucně
jak obětavě nás milovalo! Církev sv. chtějíc ukázati nám nesko
nalou lásku božského Srdce ježíšova, během roku církevního ke
třem místům důležitým nás vede, tři významné obrazy nám uka
zuje: jesle, kříž a oltář.
1. V době vánoční právě uplynulé volala k nám Církev sv.
slovy anděla nebeského: »jděte do Betléma a naleznete nemluv
ňátko plenkami obvinuté a položené v jeslíclm Poslechli jsme,
přicházeli jsme sem k jesličkám. Tu však mimoděk drala se otázka
v mysl naši: Kdo jest to nemluvňátko slaboučké, chudičké,
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pohržené, v chlévě narozené? Nikdo jiný, než jednorozený Syn
Boží, jemuž odevzdal Otec nebeský všelikou moc na nebi i na
zemi. A proč v té poniženosti na zem přišel? Ajhle, tak velice
miloval nás lidi, volá k nám ujesli Církev svatá, že opustil slávu
nebes, kdež Cherubíni a Seraňni se Mu koří a stal se slabým
děckem, ve všem nám podobným, aby nás tím spíše láskou k Sobě
připoutal a jednou do té slávy nebeské i nás uvésti mohl. Ano.
láska jesulátka Betlemského jest to, která tak vábí srdce naše
kjeslím; ta záře, která pastýře obklíčila, ta hvězda, která mudrce
do Betléma zprovodila — to světlo nebeské vycházelo z božského
Srdce Ježíše Krista a tak ty jesle jakoby hlasitě volaly k nám:
»lijhle to srdce, jež tak velice lidi milovalo ;< a mezi navštěvovateli
jesliček vánočních není zajisté ani jednoho, jenž by vděčným srdcem
nemusil vyznati jako druhdy před jesličkami tak i nyní zde před
svatostánkem slovy sv. ap. Pavla: »Zde jest Ježíš, Spasitel můj,
který srdcem svým tak zamiloval mne a vydal sebe samého za

mnengal. 2, 20.
O, divotvornou, přitažlivou moc mají jesličky Betlémské.
Sv. jarolím nedaleko toho posvátného místa, kde se zrodil Syn
Boží na svět, upravil si malou jeskyňku za příbytek, aby tam
poblíž jeslí Betlemských stále živě uvažovati mohl tu neskonalou
lásku ježíšovu. A čím obrátil, přetvořil, posvětil sv. František Seraf.
zpustlý svět;> Svými jesličkami. Ano, z těch jeslí mocně volá to
k veškerému lidstvu: »Ejhle to srdce, které lidi tak velice mi
lovalo' <<

2. L—plynuladoba vánoční, ale láska ježíše našeho neutuchla;
a co má nám ji nyní připomínati;> Církev svatá vede nás k jinému
posvátnému místu — na horu Kalvarií — a. tam ukazuje nám
druhý pomník lásky ježíšovy k nám. Znáte ten odznak, i zde
vnnašem chrámu Páně vám jej Církev svatá nyní v svatopostním
čase na oči staví: jest to sv. kříž. A vizte, kdo na kříži mezi
zemí a nebem povýšen? Ejhle, ten Ježíš, jenž druhdy jako ne
mluvňátko z jeslí po vás láskou vztahoval ručinky Své, nyní ty
ruce Své přibití dal ku kříži a jimi v7hůru vztaženými knebívolá.
prosí za ubohé duše vaše. O, přistupte jen blíže ku kříži, roz
jímejte o tom tajemství smrti ježiše ukřižovaného a slyšte z úst
jeho příčinu smrti té nejbolcstnčjší. ]ežíš s kříže volá: »Aj, vizte
mne z lásky pro vás umírajícího; může-li býti většího milování,
než aby kdo život svůj položil za přátely své ?<<Zdali by byl kdo

se odvážil, žádati takového důkazu lásky Kristovy? Ale jako
druhdy vyzval Bůh skrze proroka krále Achaza, aby žádal sobě
znamení v hlubokosti zevnitřní, neb na Výsosti zhůru k utvrzení
důvěry v pomoc Boží: tak i tobě, křesťané, sa'm Syn Boží dal
znamení pomoci. Své, jest to znamení neskonalé lásky jeho —
sv. kříž, na němž za spásu tvou umírá. 0, viz tam na kříži to
Srdce ježíšovo, které lidi tak velice milovalo! Pamětlivi proto
této lásky ježíšovy na kříži nám osvědčené, vítali sv. Petr a sv. Ondřej
s radostí ortel, který jim smrt na kříži zvěstoval a svroucí láskou
kříž, ten odznak lásky ježíšovy, ]íbajíce volali: »O, budiž pozdran
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veno sv. tajemství lásky tělem a krví Ježíše Vykupitele mého
posvěcené !<:

S vroucí láskou uctívejte tedy i vy, rozmili v Kristu, vtom
svatopostním čase ten odznak ncskonalé lásky Ježíše Krista. Tam
na kříži dokrvácelo to láskyplné Srdce našeho Spasitele, které
nás lidi tak velice milovalo.
3. Na třetí místo vede nás Církev svatá, aby ukázala nám
“lásku našeho Spasitele; a které jest to místo? Jest to večeřadlo,
kdež Pán Ježiš posledně jedl beránka velikonočního s učenníky
Svými. Č), co tu důkazů neskonalé lasky Své podal božský Mistr
milým učenníkům Svým! Jak dojemně tu loučil se s nimi, synáčky
a přátely svými je nazývaje; k nejnižší službě se jim propůjčil,
jednomu po druhém nohy umývaje. A když takto i potřebu
'vnitřni čistoty duše naznačil k účastenství na posvátném úkonu,
kterýž vykonati chtěl, pozůstavil jim nejvclebnějši důkaz lásky
Své: Vzal chléb, vroucně se nad ním pomodlil a s vclebnou na
dšcností nad ním vyřkl ona zázračná slova: >Toto jest tělo mé;f:
a rovněž i nad kalichem: »Tento jest kalich mé krve,<<a podávaje
obé učenníkům, připomínal, co již dříve byl jim oznámil: »Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, ten ve mně přebývá a já v něm.:
Tak ustanovil Ježíš Kristus to vznešené tajemství, kterým na důkaz
lásky Své uskutečniti chtčl Své nejužší spojení se Svými miláčky.
Nyní, kde učenníkům smrti měl odjat býti, kdež v opuštěnosti
a v zármutku malomyslnost jim hrozila: tu v ncjsv. Svátosti
Oltářní sloučil duše a srdce jejich s duší a srdcem Svým, aby,
.cítice duchovní milostiplnou přítomnost Jeho, v Něm žili, sily
nabývali, s Nim se těšili. llle, tak postaral se láskyplný Mistr
.o učenníky Své; zdali byl by mohljim dáti patrnější důkaz lásky
Své? Ano po tom prvnim svátostném přijímání mohl právem říci
Kristus k učenníkům Svým: :>Iijhleto srdce, které vás tak vroucně
milovalo.<<

.A platil snad tento důkaz lásky Ježíšovy toliko učenníkům?
Nikoliv; ale všem, kdož by v Něho uvěřili, Jeho učenníky se stali
a po spojení s Ním toužili. Vždyť splnomocnil učenníky, řka:
>To čiňte na mou památkim Ten stůl, u kterého Ježíš Kristus
poslední večeři slavil, uschován jest v chrámě lateranském v Rimě;
ale i my zde máme stůl posvátný; jest to oltář, kde totéž tajemstvi
jako tam při večeři Páně se koná každodenně z ustanovení Ježíše.
Syn Boží sem mezi nás sestupuje a k nám volá: »Vezměte a jezte,
toto jest tělo mé;<< zde při oběti mše svaté znovu se za nás ()tci
nebeskému obětuje, zde tužby, prosby a žaly naše přijímá a nás
těší, sem k hostině Své nás zve, a pokrmem nebeským sílí. Ano,
zde v svatostánku stále jest přítomen, čekaje takřka, až by srdce
naše obměkčilo se obětavou, vytrvalou láskou Jeho a po spojení
s Ním zatoužilo; odtud spěchá i k lůžku nemocných, aby je po
těšil, občerstvil a v hodinku smrti duše jejich pod Svou ochranu
přijal a sprovodil na místo, které v nebi připravil všem, kteří Ho
milují. Nuže, zdali není oltář a ten svatostánek na něm pomníkem
neskonalé lásky božského Spasitele, zdali tam odtud nevolá k nám:
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ol-Zjhlesrdce mé, srdce láskyplné, které za lidi se obětovalo, jim
posvěcení, spásu a život věčný dobylow jeho rozkoš jest, býti
se syny lidskými: »Ejhle to srdce, které lidi tak velice milovalo
a posud miluje!<a —

*

*

*

Poznali jste N., že ]ežíš Kristus celý život svůj zasvětil lásce
Své k nám ', nesčíslných o tom podal nám důkazů, a láska Jeho
neutuchla posud, ale podivuhodnou zahřívající mocí sálá z jeho
jeslí, kříže a svatostánku. Ano, ježíš, náš Spasitel miluje nás;
a co za to žádá od nás? Nic jiného, než abychom i my Jej mi
lovali. Když druhdy po dokonaném vykoupení lidstva zjevil se
božský Mistr apoštolům, tázal se po třikráte Petra: »Petře, miluješ
mneřc Zajištěnou, potvrzenou chtěl míti lásku jeho; a takovou
upřímnou, vroucí, obětavou lásku žádá i od nás, žádá dů
kazy té lásky obzvláště nyní vtom svatopostním čase a jako
druhdy k Petrovi, tak, zdá se mně, volá i k nám z toho svato
stánku i s kříže nad ním: :Bratře, sestro, dítě mé, krví mou
\'ykoupené a posvěcené, miluješ mne? »Petr osvědčil, ano téměř
přísahou a dovoláváním se vševědoucnosti božského „\"listradotvrdil
lásku svou k Němu a pak také životem i smrti svou ji dokázal.
Zbožní křesťané, kdykoliv přijdete sem v tom svatopostním čase
a popatřitc na ježíše ukřižovaného, a když z jeho zsinalých rtů
zavzní do duše vaší ten dojemný hlas: =>Ejhleto srdce, které lidi
tak velice milovalo; křesťané miluješ mne?<< O, tu uvrhnčte se
před svým láskyplným Spasitelem na kolena, rozpomeňte se na
ty bezčetné důkazy lásky a: milosti, kterou vás v životě vašem
obdaroval: a snad změkne pak a plamenem sv. lásky vzplane to
srdce vaše a s vroucí vděčností zvoláte se sv. ap. Petrem: »Pane,
ty víš všecko: ty víš, že tě miluji.<<Amen.

Patero řečí na neděle postní o cíli člověka.
Napsal FR. BLAŽKO, farář v Noutonicích. ..

»Tentoť pak jest život věčný, aby po
znali tebe samého pravého Boha, &
kteréhož jsi poslal Ježíše Krista.: v
Jan 17, 3.

Ze života sv. Macedonia, který přísný poustevnický život
\'edl, vypravuje se, že jedno kníže, žena se s družinou svojí za
jelenem, pronikl _až k poustevnické chatě jeho. Zočiv jej,
uctivě k němu se blíží a ptá se: »Co zde na této samotě činišř':
Na to sv. Macedonius; »A k čemu ty jsi zde?<<»Jak vidíš, jsem
na honbě.:
»I já,<<vece na to vážně poustevník, »jsem zde na
honbě, však ne za plachou zvěří, ne za radostmi světa, nýbrž za
Rodeo. duchovní.
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svým cílem a určením, a ncustanu, až ho dosáhnu, a to jest mé
spasení, jest to Bůh.<<—
Nejmilejší v Kristu, co má býti, ano, co může jedině býti
pravým cilem naším zde na zemi.> Zdali kdo jiný, než Bůh.>
Zdali co jiného než naše spasení?
Cílem může jenom to býti, co nad nás a nade všecko jest

vyvýšeno; to, co dokonalejšíjest než my a než všecko; to, co nás
samé lepší a dokonalejší učiniti může; to, čemuž my ničeho při—

dati nemůžeme, ale ono nám všecko podává; to, co také bez nás
jest, ale my bez něho ani pokoje ani spokojenosti míti nemůžeme:
a tu nám praví rozum i srdce naše: cílem tím jenom Bůh jest!
Cíl tento nám náboženství křesťanské vykazuje slovy: »Clovčk
jest stvořen, aby Boha poznal, Jemu se klančl, jej miloval, po
slouchal a spasen byl.<<

Vyššího, vznešenčjšího cíle žádný rozum lidský vystihnouti
nemůže; neb vše, co cílem člověka býti pravili ti, kdož kře
sťanství neznali, aneb kdo zapírají, totiž: pravda, láska, svoboda,
blaženost -----vše to jenom v Bohu se nalezá a mimo Boha nikde!
V Kristu nejmilejší! O tomto cíli našem budeme v letošní
době svatopostní rozjímati, abychom se přesvědčili, kráčíme-li za
ním, anebo-li jsme se od něho uchýlili; abychom se vzájemnčpo
vzbudili, setrvati na cestě pravé, aneb z bludné se navrátiti.
Předmět dnešního našeho rozjímání bude: »Člověk jest stvořen,
aby Boha poznala
»( , Pane, kterýž ducha dobrého dáváš těm, jež Tě zaň prosí.
přispčj slabému rozumu mému světlem pravdy a moudrosti Své.
a srdce mé naplň ohnčm lásky k Tobě, at' se mi podaří mysl

i srdce posluchačůk'l'obě povznésti, kTobč připoutati jako jedi
nému pravému cíli jejich.<<

'
\r'y pak, nábožní posluchači, dnešní i budoucí slova má vy
slechnčtc s náležitou pozorností a slovu Božímu příslušnou ucti
vostí a náchylností.
'

Pojednání.
I.

'

»Tentot' pak jest život věčný, aby poznali tebe, samého pra
vého Boha, a kteréhož jsi poslal, ]ežíše Krista.<<
Troji jest stupeň známosti, kterou o lidech a s lidmi máme.
První: že víme o člověku, že jest; druhý: že víme o něm, jaký
jest; třetí: že on nás zná, a s námi se přátelsky stýká.
Tak jest i první a to nejnižší stupeň známosti Boha: že jest.
Sv. apoštol Pavel před učenci Athenskými o této známosti
Boha takto mluvil: »Bůh učinil zjednoho všecko pokolení lidské,
aby ho hledali, zda by snad se ho domakali neb nalezli, ačkoli
není daleko od jednoho každého z nás.<<Sk. ap. 17, 26. 27
Na tomto stupni stáli pohané.
Ale, nejmilejší v Kristu, kdož neví, jak tato známost Boha,
čím dále tím temnější, bludnější, nedůstojnější byla? Co toho ale

bylo příčinou? Snad tupost rozumu pohanského? Nikoliv! Žádosti
zlé a hříšné to byly, které pohany zcela opanovaly a rozumu
jejich Boha vždy více zastíraly! Bez této mravní kleslosti nikdy
by známost Boha nebyla bývala tak matná, až i zdravému rozumu
se příčící. >Nebo neviditelné vlastnosti jeho,“ dí sv. Pavel, »ze
stvoření světa, skrze ty věci, kteréž jsou učiněny, rozumem po
chopené spatříny bývají, totiž jeho věčná moc a Božství; tak že
nemohou míti výmluvy.<<
A co pohany tak zaslepilo, to zaslepuje křesťany samé. Že
i křesťané o Bohu nevědí, věděti nechtí, ano to i za důkaz ne
\šedni vzdělanosti mají, býti nevěrci, to má kořen svůj, jak dí
sv. evangelista ]an, buď: v žádosti očí, aneb v žádosti těla, aneb
v pýšc života!
, jak smutný stav jest stav slepce od narození! A tací byli
pohané. Jim nikdy ani na klíně matky, ani pomocí učitelů jejich,
ani v chrámech nebylo poznati pravého Boha!
Jak bídný teprv a nešťastný jest člověk, který se těšil zdra
vému zraku, ale později buď zlobou jiných, aneb vlastní vinou
svojí jeho zbaven byl!
A tak bídný, tak nešťastný jest každý křesťan, který bud'
jinými sveden, buď vinou vlastní Boha znáti nechce.
lo mluvte bláznům a ne lidem rozumným, že upírati Boha
jest důkazem zvláštní \zdělanosti a osvícenosti!
Kdo bude tvrditi, když na-nebi hvezdy se kmitají, že jest
jasný den;> Tak nikdo neříkej, že jest v rO/umu člověka jasno, kde
se to třeba jen jen hemží hvězdičkami vlastně bludičkami různého
vědění, ale nesvítí tam slunce, jehož jméno: víra v Boha!
, moji drazí! Této slepoty nejsmutnější vas uchovej Bůh!
A jsi-lí někdo zde, jemuž se zrak duševní kaliti počíná, jsi-li někdo
zde, který snad již již pochybujcš o Bohu, ten pros dnes při
oběti mše svaté, jako prosil slepec Pána ]cžíše: »Pane, ať vidím?:
Ať vidím, ať poznávám Tebe, který jsi a a (o, začátek a konec
všeliké pravdy, všelikého vědění.
Než, v Kristu nejdražší, na tomto stupni známosti Boha
křesťan zůstávati nesmí; on musí se výše povznésti, on musí
znáti: jaký Bůh jest.
ll.

»Těch věcí, kteréž jsou Boží, žádný nepoznal, leč jen Duch
Božím—'l Kor. 2, 12. Tak píše svatý Pavel kc Korintským.

Jaký

jest Bůh, ví zase jenom Bůh!
jak teda možno jest to člověku věděti;>

Tentýž apoštol píše v listu sve'm k /idům

1,1.

2. '

chinoliokráte a mnohými způsoby mluvíval někdy Bůli otcům
skrze proroky a nejposléze v těchto dnech mluvil nám skrze
S ma.“

) Skrze Syna, ]ežíšc Krista, mluvil Bůh nejprve národu isra
clskému. Národ tento tak šťastný byl, že z úst samého Syna Bo—
žího vyučen byl: jaký Bůh jest.
18*
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Aby ale všecko pokolení lidské ku poznání Boha přišlo,
vyslal ježíš Kristus dvanáct apoštolů a to do světa celého, roz
kazuje jim: jděte a učte!
A aby učení jeho, aby známost o Bohu jaký jest, v Církvi
jeho čista zůstala, neopustil apoštolv, neopustí nástupce jejich, bis
kupv: »já jsem s vámi po všecky dnny. !
A toho štěstí se vám dostalo, posluchači milí, že jste vyučo
váni byli, jaký Bůh jest a to hned na klíně matky své, a to hned
v dětském věku ve škole a to dosud v chrámu Páně.
Nuže, zdali na tomto stupni známosti o Bohu všichni sto—
jíte? Zdali rádi na něm stojíte? Zdali pevně stojíte? jest vám
to dosud milé, slýchati o Bohu? Obracíte také vždycky na sebe
slo\a Kristova: »Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým
slmem které vychází z úst Božích. <<
Či snad zalíbení máte v těch podivných křesťanech, kteří
o všem jiném rádi se vzdělávají, jen vzdělanost náboženskou za nic
pokládají?
Což může se po zdravém rozumu mluviti o vzdělanosti.
kde se nedostává vzdělanosti hlavní, totiž náboženské? Co byste
řekli svým duchovním, kdyby úřad svůj učitelský zanedbávali;>
Kdyby dítky vaše ve škole a vás v chrámu Páně nábožensky ne
vzdělávali?
i snad vám to působí také zábavu, když své kněze slyšíte
nazývati tmáře, snad i lháře a to proto, že o to péči mají, aby
osadníci jejich byli katolíci uvědomělí.= aby nebyli podobni třtinám
v kostele volajice: věřím! a někde na shromáždění zase: nevěřím!
Když tak někdy o té netečnosti náboženské uvažuji, tu
zdá se mi, jakoby mnozí katolíci odrostlí pokládali to za nepa—
třičné, ještě u věku dospělém více se obírati náboženstvím. Snad
si tak vykládají slova svatého apoštola Pavla, který píše: »Když
jsem byl maličký, mluvil jsem jako maličký, smýšlcl jsem jako
maličký, myslil jsem jako maličký, l\d\ž pak jsem b\l mužem,
odložil jsem, co bylo dětinskeho. <<1. Kor. 13.

Snad by skutečně náboženské vědění bylo pouze pro ma
_ličké? A ti pohanští mudrci, kteří po všechen život svůj napínali
rozum svůj, aby Boha právě poznali, ti snad lidé blázni byli?
Ano! Tito pohanští mudrci budou jednou svědkové proti těm
křesťanům katolickým, kteří ty vznešené pravdy svého náboženství
zamítají, v\měňujíce je za myšlénky klamné. '/dali nejsou na té
nejlepší cestě dopustiti se hříchu proti Duchu Sv. a doznané kře
sťanské pravde odpirati?
V Kristu shromáždění! Bůh vás uchovcj, abyste s tako
vými katolíky za jedno byli. Druhý stupeň známosti Boha jest,
abych věděl, jaký Bůh jest, t. j. abych znal jak možná nejlépe
své katolické náboženství. \'šak ale katolický křesťanani na tomto
stupni nemůže a nesmí zůstati. Nesmí jenom znáti, jaký Bůh jest,
nýbrž mezi ním a Bohem musí býti-stálý a to přátelský styk,
musí mezi oběma býti vzájemnost a to od dětství až ke hrobu,
a to jest ten třetí stupeň známosti Boha.

Ill.
»Bůh přebývá ve světle nepřístupném<<, dí Písmo sv. Nuže,
jak možno jest nám s Bohem ve styku býti;>
„


Ncní-liž nám to možno zbožnou modlitbou? Ci, abych
po lidsku mluvil, nescházíme se, modlíce se, se sjmým Bohem?
Což není modlitba rozmluva s Bohem.>
Nábožní posluchači! Rozpomeňtc se, jaká jest tady vaše
známost s Pánem Bohem.> Scházítc se s „\'ím na každý den?
Scházítevse rádi a s tou povinnou úctou, jakou modlitba vyža
duje? Ci snad někdo z vás by se za to již hanbil, pokleknouti
doma před křížem a s Bohem rozmlouvati? Než naše známost
s Pánem Bohem jako katolických křesťanůjest ještě užší a vrouc
nější. »Prostředníka máme u Otce, ]ežíše Krista,: dí sv. Pavel.
Ježíš Kristus jako Syn Boží přivádí Boha k člověku a jako pravý
člověk opět člověka k Bohu. A kde koná Ježíš Kristus toto
prostřednictví? Zdali ne ve svátosti pokání? Ci nepřivádí k nám
Boha milosrdného? A nás opět nepřívádí k Bohu lítostivěc, poní—
žcné? A kdo jiný hříšníka a Boha hříchem rozdvojené opět usmí
řovati, opět spřáteliti může než Ten, který hříchy naše na S\ ém
těle vhesl na dřevo?

_
Bratří a, sestry v Kristu! Rozpomeňtc se, znáte se dobře
5 Pánem Bohem ze zpovědnice.> Scházíte se tu lítostivě a po
korně alespoň jednou do roka s Bohem milosrdným? Ci jest vám
to již hanba vyznati se knězi, o němž víte, že na místě Božím
tam zasedá: »Já jsem zhřešilřc Což to bratří a sestry nechápetc
jak neskonale více Bůh se snižuje, odevzdav soud nad hříchy va
šimi pouhému člověku, rovnému vám slabostmi a křehkostmi?
Kde dále se jeví známost mezi Bohem a vámi?
Posluchači milí. To znáte ze života, že přátelé a známí
rádi na vzájem se pohosťují. A není mezi katolickými křesťany
a Bohem známost tak vroucí a důvěrná, že býváme u sebe hosty?
Nezve vás Bůh každodenně k stolu Svému, aby pohostil vás tím
pokrmem nejsladším, tělem a krví Syna Svého nejmilejšího?

Kristu shromáždění! Rozpomeňtc se: Býváte alespoň
jednou do roka všichni hosty Pána Boha, přijímajícc nejsvětější
Svátost Oltářní? Ci snad božského hostitele svého odbýváte roz
ličnými výmluvami jako ti pozvaní hosté ve sv. evangeliu? Kde
pak ještě jest tak zjevná, tak důvěrná a vroucí známost mezi
Bohem a katolickým křesťanem? Zdali ne při svaté oběti mšc sv?
Když tedy Boha jako nejvyššího Pána uctívámc darem tím nej
vzácnějším, samým Synem Božím, ve způsobách chleba a vína
za vás se obětujícím a On nás poděluje milostmi potřebnými,
zásluhami to Ježíše Krista ——zdali, posluchači milí se tady ne
jeví ten důvěrný, přátelský styk mezi Bohem a námi? Zvlášť
když v neděli a ve svátek se tady shromažďujeme jako rodina
jedna, zdali to nesvědčí o neobyčejné, jenom katolíkům vlastní
známosti s Bohem?

—258—
Nejmilejší v Kristu! Rozpomeňte se: těší vás tato známost
s Bohem, udržujeteji svědomitě, nezanedbáváte nikdy z pouhých
malicherných příčin služby Boží.> ]est vám neděle a svátek sku
tečným dnem Páně, t. j. uznáváte to za svatou povinnost svoji
v neděli a ve svátek navštíviti Pána Boha? Či necháváte ]ej marně
na sebe čekatiř O, nepřipusfte, aby se smělo říci: Tento maličký
kostelíček jest ještě moc veliký pro osadu zdejší !!
Nábožni posluchači! Ještě zkrátka opakujme, o čem jsme
dnes rozjímali. \'čdčti pouze a věřiti, že Bůh jest, to katolickému
křesťana nestačí _ na tom stupni stojí i pohané!
Zůstávati na tom, abychom své katolické náboženství znali,
věděli, jaký Bůh jest — i to katolickému křesťana nesmí stačiti.
Náboženství katolické není žádná mrtvá věda. Katolický křesťan
má pomoci a návodem svého náboženství stále s Bohem spojen
býti modlitbou, svatými svátostmi, oběti mše svaté. A o této zná
mosti platí ta slova Kristova: »Tentoť jest život věčný, aby poznali
tebe pravého Boha a kterého jsi poslal ježíše Krista.<<
Tuto známost s Bohem pěstujte, moji drazí, pčstujte ji vždy
pilněji a svědomitěji a neminete se cile svého pravého. Amen.

Listy katechetické.
—++©++—

Katechese () křesťanské naděj i.
Pro 4. třídu škol osmitřídních napsal Dr. JAN SÝKORA.

(Pokračování).

ještě jednu \lastnost má míti naše doufání či naděje \ Boha.
Poznáte ji na příkladě. lověk jeden byl u veliké bídě, neměl
skoro od čeho býti ži\. Ten přišel k svému sousedu a prosil ho:
Půjčte mi pět zlatých, já chci jíti dnes do plesu. Co řekne mu
as soused ten.> Proč? Tak jest. Má zajisté každý staratí se předem
() to, čeho potřebuje, a potom teprv necht snaží se také o věci
užitečné a příjemné, pokud jsou dovoleny. Toho máme býti pa
mětlivi zvláště tehdy, když žádáme a očekáváme něco od Boha.
Máme žádati a očekámti nejpivé věcí potřebných a potom tepu
jiný.ch .\ej\íce \šak jest potřebí každému, aby byl spasen. \cbot'
jinak b\l by na \ěky nešťasten. \lá tudíž každý žádati a oče
ká\ati od Íšoha přede vším toho, co jest nutne ku spasení, totiž
odpuštění hříchů a milosti Boží. Kterých věcí má každý předem
žádati & očekávati od Boha? Odpuštění hříchů, milost Boží a vů
bec všecko to, co prospívá ku spasení, jmenujeme krátce statky
věčné. jakých tedy statků má každý především žádatí aočekávati
od Boha? (Napiš. . . . přede vším věčn.....
statky od B. oček.).
Které věci jmenujeme statky věčné? Mimo statky věčné jest však
také potřebí každému jistých věcí, aby mohl býti živ. Kte
rých to.> Pokrm, nápoj, oděv a vůbec ty věci, jichž třeba jest
k zachování tělesného života a k tomu, aby se nám na zemi vedlo
dobře. trvají pouze na čas, proto je jmenujeme statky časné.
Statků těch můžeme a máme také od Boha žádati a očekávati,
a to tím spíše, poněvadž Bůh sám slíbil je nám, ale máme své
prosby spořádati tak, že nejprvé žádáme za statky věčné a potom
teprv za statky časné. Tak výslovně velí Pán ]ežíš slovy: Hle
dejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho,a toto všecko
--—potřebné statky časné —- bude vám přidáno. Také jest to
zcela pochopitelné. Neboť byt' tělo sebe více trpělo, bude přece
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na věky blaženo, jestližcdušc bude spasena; a naopak, byt' tělu
vedlo sc sebe lépe na zemi, bude přece jednou i s duší na věky
nešťastno, bude-li duše zavržena. jsou tudíž mnohem potřebnější
statky věčné', jež prospívají k blaženosti věčné, než časné statky,
které prospívají pouze k blahu časnému. A právě proto že po
třebnější jsou statky věčné než časné, máme od Boha žádati
a očekávati předem statků věčnýchapotom teprv statků časných.
Kterých statků máme předem žádati a očekávati na Bohu.> Kte
rých potom teprvc? (Napiš za slov: věčný slova: a pak teprv
časný) Které věci jmenujeme statky věčné? Které věci slovou
statky časné.> Ktcre' máme předem žádati a očekávati od Boha.>
Kterých potom.> Ovšem může člověk v jednéatéže modlitbě prositi
za věčné i časné statky, jen že prosbu tu tak pořádá, aby předem
žádal a očekával statků věčných a potom teprv časných. Kdo
tak činí, ten žádá a očekává na. Bohu věcí v takovém pořádku.
jak to Kristus chce; má tedy naději tak spořádanou, jak ji každý
křesťan spořádanou míti má; má tudiž naději křesťanskou spořá
danou. jakou má naději.> Křesťanský spořádanou naději má tedy
ten, kdo přede vším věčných a potom teprv časných statků od
Boha žádá a očekává. Kdo má naději křesťansky spořádanou?
(Nacvič)
Ctvcro tedy vlastností má miti naše naděje; jaká totiž má
býti.> Kdo doufá pevně.> Kdo pokorně? Kdo účinlivě.> Kdo doufá
křesťansky spořádaně.>

Poznali jste, moji draží, jaká má býti naše naděje. I-Iled'te
tedy zachovat naději takovou. Doufejte v Boha beze vší po
chybnosti i tehdy, kdyby se zdálo, že vás všecko i Bůh opustil.
Pomněte, že kdo se Boha nespustí, toho také Bůh neopustí.
Hleďte však také, aby naděje vaše byla účinlivá. Nepřestávejte
tudiž v životě svém na tom, že budete žádati a očekávati potřebných
věcí dobrých od Boha, nýbrž přičiňte se též, abyste samy zjednali
si toho, čeho si přejete. Neboť lenost protiví se Bohu; ale kdo
přičiňuje se, tomu Bůh požehnává. Ukažte pak naději sv'ou tim,
že ve svých duševních i tělesných potřebách budete se utíkati
k Bohu vroucí modlitbou. Tim právě, že se modlíme, že Boha
za pomoc vzýváme, tím právě Ukazujeme, že máme v něho na
ději. Proste jen při tom nejprve za statky věčné, za spásu duše,
a potom teprv za to, co prospívá k životu časnému.
Někdy ovšem bude se zdáti, že vás Bůh neslyší. Nepřestávcjte
proto doufati. Bůh kolikráte chce vyslyšeti, ale ne hned, nýbrž
čeká, až bude nejvyšší potřeba, jak pravi přísloví: »Když jest nouze
nejvyšší, pomoc Boží nejbližší.: Tak učinil i Pán ježíš na svadbě
v Káni gal. Pomohl teprv tehdy, když nejvyšší byla potřeba.
Bůh činí tak proto, abychom si darů jeho více vážili. Dostane-li
chlapec nový šat, hned jak jej trochu pošpiní, nešetří ho mnoho;
vif, že dostane hned jiný. jinak si však počíná, ví-li, že musí
hodně prositi a čekati, než dostane šat nový. A podobně, kdyby
Bůh každému dával hned vše, jak si přeje, nevážil by si darů jeho,
ba nevzpominal by ani, že to jest od Boha, a že mu za to dě-_
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kovati má. Proto Bůh kolikráte čeká a nepomáhá, až nejvyšší
potřeba, abychom si tím spíše vážili darů jeho.
Však někdy nechce Bůh vůbec vyslyšeti proseb našich, ačkoli
vroucně zato žádáme. l v takovém případě máme zachovati
v Něho důvěru. Bůh myslí při tom s námi dobře, a proto nedává
věcí těch, poněvadž ví, že by nám škodily'. jedné matce vdově
rozstonal se chlapec malý, jediný to její syn. I prosila Boha, aby
uzdravil dítko její. Však nevyslyšel jí. Dítko umřelo. I plakala
vdova a ničím nedala se utišit. Tu oznámil jí Bůh jednou ve
snách, že kdyby chlapec její byl dorostl, že by se byl zkazil a jako
vražedník zemřel na šibenici. Co bylo lépe pro to dítko i tu vdovu
že zemřel v mládí jako dítko nevinné a přišel do nebe, anebo
aby, byl zůstal živ a pak matce hanbu a sobě neštěstí připravil?
Zajisté! A tak mnohdy prosíme i my za 'věci, o nichž myslíme.
že by nám prospěly, ale Bůh ví, že by nám škodily. Nedá-li jich
tedy nám, ukazuje nám jen tím lásku Svou, a proto nemáme
ustávati v důvěře v Boha. Ten Bůh zajisté, který i vlastního Syna
pro nás obětoval na smrt nejbolestnější a nejpotupnější, ukázal.
že s námi myslí dobře i tehdy, když utrpení dopouští. A jestliže
nám nedá právě to, zač prosíme, poněvadž ví, že by nám to škodilo.
dá nám věci, o nichž ví, že nám prospějí. Když malé dítko vzta
huje ruku po noži, matka nedá mu ho, poněvadž by se řízlo:
ale aby je upokojila, dá mu něco jiného, co neškodí a se mu
líbí, na př. kousek cukru. A tak i Bůh, byt nedal nám, zač pro
síme, dá nám jistě něco jiného, co prospívá, když žádáme a oče
káváme v důvěře. Nedá—linic jiného, rozmnoží zajisté milost a dá
pomoc k dobrému. Důvěřujte tudíž vždycky v Boha, pamatujíce.
co praví Písmo: Blahoslavený muž, kterýž doufáv Hospodina.

Při vychováváni dětí _napomáhej sobě kněz
modlitbou.
Napsal

FRANT. CHRAMOSTA.

(Dokončení.)

Ovšem, přiznáváme, že zaměstnání kněze zvlášť v hodinách
ranních, kdy náboženství se obyčejně vyučuje, jsou tak rozma
nita, že knězi ani těch několik minut volných nezbývá!
Než i tu pomoc se najde! Vychovatel mládeže přece obě
tuje každodenně předrahou oběť mše svaté, přijímá Syna Božího
přítele dítek pod způsobami chleba i vína, modlí se brevíř, chodí
k nemocným, zpovídá! Hle, proč by nemohl při memento viv'o
rum vzpomenouti na dítky, svoje práce a námahy i oběti Kristu
obětovati za dítky, aby jako sv. Pavel všechněm vším byl, aby
všecky Kristu získal!
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Když tedy kněz, pomodliv se doma za zdar práce své a po
kropiv se svěcenou vodou, do. školy odchází, s jak lehkým svě
domím odchází! S jakým povznešcným vědomím, že nebude
pracovati sám. ale Bůh s nim, že nebude' spoléhati se mu toliko
na síly svoje, nýbrž že bude mu ku pomoci Kristus, v jehož pro
spěch pracuje! S jakým uspokojením také půjde ze školy, vida,
že námaha jeho snad neměla očekávaného výsledku, že však po
svěcena byla dobrou vůlí, korunována přesvědčením, že dělal,
co mohl.
Avšak úloha kněze jako vychovatele ditek nebyla by doko
nána, kdyby kněz za děti se modlil, on má i děti učiti modliti
se! ]ežíš Kristus, jenž, jak řečeno, pacdagogem byl nejvýtečnějším,
nejen sám modlitbou podporoval vychováváni lidstva, On i lidi
naučil modliti se! Znám jest původ vznešené modlitby Páně.
»Pane, nauč nás modliti se!<< byla žádost učenníků. I řekl jim:
»Když se modlíte, modlete se takto: Otče náš . . . .<<Luk. 11, 1—4.
Tim dal i nástupcům Svým v úřadě učitelském směr, jímž
třeba se bráti. Chcete-li se modliti, modlete se takto.
Protože modlitba jest pozdvižením k nebi duše zbožné, jejiž
orgánem tělo jest, bude modlitba zaměstnávati i tělo i duši.
Pokud se týká držení těla, Kristus i v tomto ohledu pří
kladem nám byl!
Nejpřiměřenějším způsobem, kterým naznačujemc, že mysl
k Bohu povznášíme, jest při modlitbě klečeti.
Ve škole dčti klečeti nemohou, za to v kostele, at klečí na
obou kolenou. Katechcta ustanov, při kterých částech mše svaté
má se klečeti, či státi. Modlitbu školní vykonávají děti stojíce.
Ať to činí způsobem uhlazeným, at' se dívají všechny na kříž,
majice ruce řádně sepjaty! Doporučuje se, aby katecheta modlil
se před hodinou i po hodině vždy, ať již náboženství jest na po
čátku vyučování nebo ne. Děti jednak cítí, že náboženství není
předmětem obyčejným, že jest to učení o Bohu, učení vznešené,
před nímž úctu míti dlužno; jednak naučí se děti všem modlit
bám, kterých v životě potřebovati mohou.
Učitel náboženství vystřídej s nimi v týdnu všecky modlitby
obvyklé, opakuj často tři božské ctnosti, tajemstvi růžencová,
modlitbu při zvonění »Anděl Páněu, kterou obyčejně děti zdomu
neumivají, naučje některým modlitbám marianským, zvlášťkromě
obvyklé: »Zdrávas Královno<<také »Pod ochranu Tvou: a »Pomni
o nejmilostivější . . .a opakuj často patero přikázání církevních,
sedmero svátostí, sedmero hlavních hříchů, zastavení křížové
cesty a pod.
Děti menší jsou obyčejně roztržity a nemohou lehce přive
deny býti k tomu, by se utišily :: k modlitbě připravily. Dobře
jest snad povzbuditi je a zroztržitosti vybrati některým vhodným
povelem, ku př. Vstaňte k modlitbě ——hned! Sepněte všichni
ruce ——ted'! Když se utišily a mysl sebraly v několika chvílích,
může se modlitbou počiti.
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Dobře jest modliti se podle odstavců ku př. Otče náš tak,
aby jednotlivé prosby, Věřím v Boha tak, aby jednotlivé články
pomlkou kratičkou se oddělovaly.
' zájmu svouného působení a prospěchu z modlitby plynou
cího jest mšem, aby kněz dorozuměl se s učitelem a svá přání
vzhledem k modlitbě jemu \y510\il.
Důležito jest, aby modlitby ve škole i v kostele prakticky
se užívalo. Katechismus náš dává k tomu některé pokyny. Uve
deme příklad. \' katechismu Kanisiově na otázku: Co máme
činiti po sv. přijímání, jest odpověď: Kristu ježiši za neskončenou
milost děkovati, kterou nám tím prokázal, že k nám přijíti ráčil.
U menších dětí praktický výsledek budou míti slova ta
tehdy, když katecheta po sv. přijímáni v kostele s dítkami ně
kolik minut posečká a s nimi díky činiti bude.
Podobně po sv. zpovědi, po sv. biřmování, obnovení křest
ních slibů.
/námc kněze, který s dětmi každého dne před odpoledním
vyučováním \ kostele několik minut pomešká a s nimi adoruje.
Tak se pěstuje prakticky láska k nejsv. Svátosti. Velice děti vpo
božnosti a \ lásce k modlitbě utvrdí, když ihned to, čemu je
nabádáme, příkladem dcmonstrujeme.
Dejme tomu: Katecheta vstoupí do školy a pomodliv se
slyší, že ten neb onen žák jest nemocen. »\ staňte dětila řekne,
:pomodlíme se za nemocného spolužáka, by mu dal Pán Bůh
zdraví' Zvoní umíráčkem. »Pomodleme se za zemřelého, by mu
dal Buh lehké odpočinuti.a Kněz jdesPánem Bohem okolo školy
a oknem slyšctzněni zvonku. »Pokleknčte, pokloňte se Pánu ježíši la
Rozšířili bychom přes příliš článek tento, kdybychom vše,
Ct) na srdci máme, po\ěděli. jen něco ještě o modlitbě, jakožto
prostředku k udržení školské kázně pměděno budiž!
\ yprawje se o jistém sv. opatu že uchýlil se do samoty,
by Bohu lépe sloužiti mohl. jedné noci. když tvrdě spal, přišel
k němu lev, aby ho pozřel. Opat probudiv se, vroucně se modlil
a lev se utišil; sotva však světec přestal se modliti, lcv do něho
chtěl se dáti a podle toho jak světec se modlil, lev buď ustu
poval, buď se přibližoval. Konečně svatý, naplněn důvěrouvBoha,
pravil: »\-'yjdi ven, lveža A lev uposlechl, a vyšel z jeskyně.
ježíš Kristus modlil se, chtčje Lazara vzkřísiti jan II.; sv.
Petr dříve, než Tabithu k životu povolal, modlil se též.
Kněz má v dětech, jež vyučuje, krotiti zle' vášně, jež často
zvlášť u dětí dobře doma nevychOvávaných zuřivě propukají, má
život jejich duševně ospalý, zanedbaný, mrtvý, k životu omilostně
nému. svatému křísiti.
Vedle jiných prostředků, jako poučení, odměny, chvály jest
prostředkem vychovávacím také trest. Trest strachem nutí vůli,
aby poslechla, přivádí zahanbeni, budí pozornostaosvěžuje paměť.
Tresty přiměřeny býti mají přečinům a srovnávati se s povahou
trestajícího i trestaného. Spasitel i v tomto ohledu učiteli nábo
ženství skvělý příklad dal. Neboť nepřišel, aby soudil svět, čili
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jak sv. Augustin vykládá, aby trestal svět, ale aby spasen byl svět
skrze Něho. Spíše vždy domlouval, odměňoval, \'áral, než trestal.
Než, byl-li nucen, trestal též. Zkus i katecheta, kteraké účinky
při kárání či trcstech dětí mají motivy náboženské!
Pokud jsme zkusili, není dítěte tak spustlého, by jim dříve,
či později nepodlehlo.
»Co to činíš, vždyt Bůh na tebe se díválq »Anděl strážný
hněval by se na tebe!<< »Buďte tichy, vždyt“ víte, že učíte se Boha
znátia! »Ani o Pánu Bohu, () Synu Božím, o Matce Boží byste
se neučilya;> »Uč se vždycky tak, a Bůh tě bude milovatia! Tot"

jsou dle našeho názoru výtky, odměny, nad něž lepších discipli
nárních prostředků marně bychom hledali! Opravdu, bude-li ka
techeta trpěliv, použije-li rozumně i toho, co mu v našem řádu
školním dovoleno, onoho lva bujnostianezvedcnosti přílišné udrží
jistě aspoň v přiměřené vzdálenosti, nebo jej z nich dočista vyžene.
Ku konci podáváme příklad z vlastní zkušenosti vzatý.
Žák N., dítko nemanželské, o kterého nikdo se nestaral.
a který žil u toulavé matky jako pták nebeský, chodil sice do
školy, ale učiteli i spolužákům působil prave peklo! Hrozby,
rvačky, klení, poranění byly na denním pořádku. Kdysi při ná
boženství kopal svého souseda a kousal jej. Obyčejné tresty ne
pomáhaly.
.
»Jdčte od N. dále, at' sedí zvlášta! Děti se odloučily, ale
milý N., jakoby neslyšel, vzdorovitě přišoupl se 1\ostatnímacosi
jako »s.
já si poroučet nedáme, z úst mu \y1\louzlo. »jděte
\šichni z lavice, jen N. v lavici zůstanea!
Rozkaz byl vykonán, ale zpupný hoch vyběhl z lavice, jsa
samoten a přisedl ke spolužáku na zad. Veliké trpělivosti bylo
zapotřebí, aby vášeň přirozená, takto podněcovaná, nevybuchlá.
Než vzpamatoval jsem se a vyzvav žáky, aby vstali, pravil jsem
k nim asi takto: »Milé dítky! Víte, že ]cžíš Kristus přišel na
svět, aby lidi z hříchu vykoupil. Ač dokazoval, že jest pravým
Synem Božím, ač lidi miloval, a všudy jen dobře jim činil, přece
mnozí jej nenáviděli, ano i zabiti jej hleděli. Ale Pán ]ežíš jim
odpustil, za ně se modlil a nad zkázou jejich plakal. A pohlcďte
nyní na spolužáka svého N.! Ačkoli pp. učitelové dobře mu činí,
nikdy ničeho zlého mu nedělají, jej milují a dobře mu chtějí, on
přece je zlobí, hnčvá, pokouší. Vy nevíte, jak jest nám to líto,
jak často modlíme se za takové dítě, jak často pláčeme nad jeho
povahou! Dítky, které hodné jste, pomozte nám modliti se k mi
lému Pánu Bohu, aby se polepšil váš spolužák! Modlete se dnes
večer za něho všecky! Slibujete mi to? Na důkaz, že slib mi
splníte, pomodlete se i nyní a říkejte se mnou: Za našeho spolu
žáka N., aby Pán Bůh srdce jeho obměkčil a povahu jeho na
pravil ——Otče náš — Zdrávas! — Slova tato, jistě milostí Boží

podporovaná, účinkovala jako studená sprcha na hocha. Plakal.
»Již pláče, již jest hodnýa, řekl jsem. Vícekrát napomínán nebyl.
Kdo by si tu nevzpomněl na slova Kristova: ln nomine meo
daemonia ejicicnt!
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Sliby & chyby školy bezkonfessní.
Píše FR. POHUNEK.

(Pokračováníu

Snášenlivost jest velmi krásná věc, jenom že jí ti, kdož o ní
mluví nejčastěji, velmi špatně rozumějí a vykládají. Ovšem, kdyby
snášenlivost byla tolik jako lhostejnost k náboženským pravdám.
tolik jako lhostejnost k náboženskému vyznání každému, obzvláště
pak katolickému, pak by nebylo větší pěstitelky snášenlivosti nad
školu bezkonfessní. Nebo že škola tato šíří a podporuje nábo
ženskou lhostejnost, třebas by k tomu ani z úmysla nepracovala,
jest věc nade vši pochybnost jistá a doznávají to ve chvíli ne
střežené i sami její velebitelé. Tím ovšem neviníme žádného
učitele, ale system, kterýž omezuje vyučování a vychováváni ná
boženské na dvě hodiny v témdni, v ostatních pak předmětech,
od náboženství odtržených. k výchově náboženské vůbec nepři
hlíží. Tím ovšem musí trpět velice nejen náboženská praxe, nýbrž
i náboženská výchova vůbec; nebo kde tato dařiti se má, tam
musí nutně vyučování náboženství provázeno býti náboženskými
úkony; praxe a theorie musejí tu kráčeti věrně pospolu.

\ejcn však výchově náboženské jest na závadu škola bez
konfessní, nýbrž i výchově vubec a to již z té příčiny, že jest
pravá výchova bez náboženství věcí nemožnou.
Škola bezkonfcssní má však ještě jiné chvby a vady, pro
něž jest jí nemožno dostát náležitě vychovatelskému úkolu škol),
ch\ bv a \-ady,j ež jsou na závadu i vyučování, jež učitele nábo
žensky horlivého nepřístojně svírají, lhostejného pak v jeho lho
stejnosti ještě více utvrzují, nepůsobí-li tu a tam ještě hůř.
\'ady a chyby ty jsou velmi četné. Zde uvedeme aspoň
čclnější.
]. První podmínkou zdárné školní výchovy a z veliké části i pro
spěchu žactva jest přátelská shoda mezi školou a domovem žáků.
l.)r. Vavřinec Kellner praví v této příčině: »Nejlcpším bude ten učitel,
kterýž jest proniknut živým přesvědčením,že mezi školou a domovem
žáků musí býti zjednána úplná shoda a že se musí působit k tomu,
by škola byla podporována výchovou rodičovskou. Cím více se
rodiče o školu zajímají, čím více se jejich úmysly a přání sho
dují s úmysly statného učitele a vůbec čím lépe chápou požehnání
dobrého školního vyučování, tím jistěji bude símě školou zase'
vané padati na půdu dobrou a přinese užitek třicatero-, ba až
stonásobnýxx ') Podobně píše známý protest. paedagog Ziller:
.:Ncsmí se zapomínat, že škola svou činností úspěchu aspoň trochu
') Aphorismen, vyd. 12. str. 17.
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jistého nikdy se nemůže dodělat jinak, než když působí s\omě
s rodinou, s níž se o chovanci na základě nabytých o něm zku
šeností dorozumívá, proto že jen takto dá se nahraditi aspoň
částečně ztráta jednoty a srdečnosti, jakáž možna iest při výchově
nerozdělené.c “) Vzhledem k systému školnímu, jaký nyní skoro
všude zavládl, dí však Zillcr dále:
»Bohužel však jest panujícím školním systemem tento cit
vzájemnosti na obou stranách, v učitelstvu i rodinách, příliš se
slaben, ba skoro zcela potlačen. Kdežto se rodiny o ústavy a
školy soukromé obyčejně čile zajímají, všímají si školy státní,
kteráž není, jak by přirozeně býti měla, závislá na rodině, oby
čejně pramálo.

Ještě více však přestali učitelé na školách veřej—

ných následkem školní soustavy, jakož i z nedostatku paedago
gického porozumění toho sobě býti vědomi, jaký jest jejich pravý
poměr k rodinám, jimž musí přec nejvíce záležeti na tom, by
mládež zdárně prospívala.<<

jestliže pak shoda a žádoucí poměr přátelský mezi školou
a rodinou již jen tím musily velice být poškozeny, že v novém
školním systemu škola byla prohlášena za neobmezenou doménu
státu, kteráž se nemusí ohlížet na potřeby a oprávněná přání ro—
dičů, nastala mezi školou a rodinou hotová roztržka, když se
škola ještě mimo to stala bezkonfessní, jeji pak návštěva návštěvou
nucenou. Kde jsou školní děti i učitelé jednoho vyznání nábo
ženského, tam ovšem tato roztržka, jsou-lí učitelé jen poněkud
moudří, nevystupuje tak ostře; jinak však jest tam, kde jsou
školní děti různého vyznání, nebo kde jest učitel jiného vyznání
nežli jsou děti. Zde nemůže býti mezi školou a domovem žáků
úplné shody, tím méně přátelské vzájemnosti. Zde jest stálé ne.
bezpečí, že povstanou mezi rodiči žáků a učiteli nedorozumění a
místo žádoucí důvěry vyskytne se snadno ledacos, co zavdá pří
činu k podezřívání, at“již důvodnému či bezdůvodnému.3)
2. jinou velkou vadou školy bezkonfessní jest, žvc jest
v ní řádná společná modlitba věcí tak řka nemožnou. Ze jest
modlitba důležitým prostředkem vychovávacím, o toin není třeba
šířiti slov. Proto bylo vždycky a jest dosud obecným zvykem
před vyučováním i po vyučování společně se modliti. Ani škola
bezkonfessní nechce býti bez modlitby, jak patrno z mnohých
ve příčině té nařízeních pocházejících od moci světské a jak jde
ze slov bývalého ministra vyučování Dr. Gautsche: »já považuji
modlitbu nejen za cvičení náboženské, nýbrž i za velmi důležitý
prostředek vychovávací. Mám tudíž za vhodné, by mládež školní
2) Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unterricht, 2. vyd. str. 289.,
Trůper: Frziehung und Familie. str. 45.
eVídni na př., jak psaly _samy »Freie pac. BL:, domlouval jistý libe
rální učitele židovskému žáku. že je špinavý a nečistý , když pak žák přišel
opětně tak špinavý, poslal ho domů, aby se umyl. Za chvíli vsak přiběhl
starší bratr žákův na učitele & obviňoval jej -—z antisemitismu, při čemž si
vedl tak, že učitel uznal za dobré, hledati pomoc u soudu.
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před počctím i po ukončení vyučováni srdce svá a ducha svého
pozvedla k Bohu, tak vyučování započínala a tak je i končila.<<4)
To jest velmi hezké, ale pouze v theorii; jakmile však chceme
tuto theorii uvést v praxi, hned se nám naskytnou značné pře
kážky. — Mají děti dělat kříž nebo nemají.> Protestantské děti
kříže nedělají a židovské také ne. Mají se děti modlit :Otčenáš<<
a »Zdrávas Mariaz nebo pouze »Otčcnáša? a modlíce se »Otčenášc
mají se jej modliti po katolicku nebo s přívěskem protestantským ?'
—-_ližtu se vyskytují značné obtíže a naši čtenářové se pamatují
zajisté dobře, co bylo ve Vídni natropeno hluku pro dělání
kříže při školní modlitbě.
Zastáncové školy bezkonfessní vědí ovšem hned, jak této ne
snází odpomoci. Tak čteme na př. ve školních pravidlech pro
provincii Slezskou (v Prusku), pokud se vztahují na školy bez
fonfessní v osadách smíšených: »Rovněž musejí všecky školní
clčti při společné modlitbě neb při společném zpěvu na počátku
a na konci vyučováni školního býti přítomny; ale tato modlitba
nebo zpěv nesmí obsahovat nic jednostranně konfessionálního.<<
Takovéto společné modlitby byly vždycky, ideálem všech,
kdož kdy horlili pro školu bezkonfessni. Kdyby však jenom trochu
myslili, musili by poznati, že chtít spojiti u společné modlitbě
různé konfesse, tak aby každé bylo vyhověno a žádná aby ne
byla zkrácena, jest věc nemožná; nebo modlitba jest výrazem
dogmatického přesvěčení náboženského. ]e-li pak toto přesvědčeni
odchylné, pak budou se nutně různiti i modlitby. Modlitba pak
taková, v níž by nebylo žádných zvláštnosti konfessionálních, čili
jinak řečeno: modlitba, jež by nebyla výrazem náboženského vy
znání, není žádná řádná modlitba. Proto snad také bylo v Prusku
upuštěno od modliteb bezkonfessních, jakéž tam byly pro školy
smíšené předepsány a učiněn pokus odstraniti nesnáz se společnou
školní modlitbou na školách bczkonfessních způsobem tím, by
žáci katoličtí a cvangeličtí modlitby ranní konali ve'zvláštníeh
odděleních bezprostředně před školním vyučováním a podobně
aby k modlitbě závěrečné na konci každého téhodne žáci kato
ličtí a evangeličtí byli shromáždění ve zvláštních odděleních,
v ostatní pak dny aby nebyla po vyučování konána vůbec žádná

modlitbař)
Nebylo by lépe, kdyby pro děti různých vyznání byly zří
zeny školy konfessní, školy bezkonfessni aby pak byly zřizovány
pouze tam, kde pro malý počet žáků jednotlivých vyznání není
možno zřícliti pro každé vyznání zvláštní školu konfessní.>
___
(Pokračň
') Promluveno v zasedání říšské rady r. 1891.
*) Výnos minist. ze dne 10. června 1879.
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Promluvy k mládeži.
Velikonoční duchovní cvičení pro mládež.
Napsal JAN EV. HULAKOVSKÝ.
[.

Když křižáci r. 1099 po hrozných útrapách a krutých bojích
s nevěřícími konečně dorazili na temeno hory »Skopus, <: tu po
jednou svaté město jim se objevilo jako nějaké zářící vidění. \'e
liké kopule třpytily se v ohni a nachu zapadajícího slunce,
množství štíhlých bílých minaretů vyčnívalo nad hradby jako ob
rovské stráže střežící posvátnou dceru Sionskou.
Mezi městem a horou leží údolí Cedronské tak zvané, že se
tam vinul nyní vyschlý potok »Kidrona neboli »Cedron,'c to jest
:potok erný,c jenž za doby dešťů mohutněl a pak rychlým
proudem pádil k moři Mrtvému přes žhoucí a kamenitou půdu,
v níž se ztrácel.
Udolí honosí se mohutnými pomníky, hrobkami Absolo
novou, Josafatovou a Zachariašovou, jakož i jinými hroby, jež po
krývají celou jeho stranu východní.
Poilcd na ]erusalém naplňoval bojovníky nevýslovným po
hnutím, a když vystoupili na horu Olivetskou, padli na kolena
i na tváře, líbajíce tu posvátnou půdu, na níž Pán a Spasitel náš
tak často prodléval, slzami ii kropíce.
Nedivmc se. l—loraOli\ctská, jaké to upomínky i v nás
\zbuzujc! Tam na úpatí jejím, v zahradě poplužního dvoru (šet
semani dlí náš milý Pán dlí tam poslednikráte přcd Svým utr
pením. Znám jest onen výjev na této hoře a není tklivčjšího a
dojemnějšího v celém životě Páně. 1 počal se rmoutiti a tcskliv
b\"ti. »Smutná jest duše má až k smrti, <<volá úzkostlivě. Prosí
Boha, Otce Svého, jc--li možno, bv minul Ilo kalich utrpení, bo
juje a zápasí, smrtelný pot stal se jako krůpčjc kr',\c které pa
daly na zem.
V pravdě přiházívá se, jak i mnozí lékaři dosvědčují, že hlu
boké vnitřní pohnutí, smrtelná bázeň neb úzkost působí, žc krev
průduchy kožními vytryskuje na povrch těla.
lak asi bylo na Pánu ježíši. Božská Jeho přirozenost jakoby
na okamžik ]ej opustila a tak duše lidská pociťovala hrůzy na
stávajícího utrpení.
A proč musí trpěti, On, .tcn nejnevinnější, On ten ncjsvč
tější;> »Vzal na se nepravosti všech a učinil je Svými, vypil všecku
jejich hanbu a zaplaven jest proudy hříchů“ praví prorok
lsaiaš.
O hříchu, jak jsi hrozný, když takové vyžaduješ oběti!
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Milí jinoši! Zdali pak jste již O tom někdy vážně a opravdově
přemýšleli? ——Chci vám v této duchovní práci býti nápomocen,
abyste o hříchu přemýšleli, jej litovali, z něho se zpovídali a zaň
dostiučinili, jinými slovy, abyste činili opravdové pokání, k čemuž,
jak víte, pěti částek zapotřebí: zp yt o v á n í s v ě d o m i, ž el

a lítost, dobrý úmysl, zpověd a dostiučinění.
již pak dnes promluvím 0 části přípravné: o vzý vá
Ducha svatého a o zpytování svědomí.

ní

Pojednání.
V temném žaláři dal Herodes, syn Aristobulův, vězniti Petra,

protože kázal
viru jsa
Kristovu.
Těžkými okovy
apoštolské,
vydán
čtyřem čtverníkům
vojá spoután byl kníže
Po mnohých trapných dnech žalářování měl býti vyveden
na smrt. A hle, právě té noci, když měl býti veden na po
praviště, spal Petr klidně a sladce, jakoby nejmenší nebezpečí
mu nehrozilo, neb jak jest psáno ve skutcích apoštolských:
»A když ho měl lIerodes vyvésti, té noci spal Petr mezi dvěma
vojáky, svázán jsa dvěma řetčzi a strážní přede dveřmi ostříhali ža
láře. » Sk. Xll

6.

Podivuhodný to klid duše, jenž sladce konejší Petra v lí
bezném spánku! Kat již brousí meč, co nevidět přijdou biřici a
vyvedou Petra, nebude dlouho trvat a hlava jeho zbrocena krví
padne od osudného špalku na zem . . . Slyš, Petře, smrt, smrt
mučennická čeká na tebe a ty můžeš ještě klidně spáti . . ?
Odkud ten klid?——To nám vysvětluje naše přísloví: >Dobré
svědomí nade všecko jmění.“
Blaze tomu, kdo tento nejdražší poklad na světě v sobě
chová! Nechť bouře nad jeho hlavou burácí, nechť blesky se kři
žují a hrom rachotí, nechť včkovité duby kolem něho padají,
nechť země pod ním se třese a skály pukají, on stojí pevně jako
v moři věž, neleká, nehrozí se ničeho, dobré svědomí jest mu
andělem, jenž plamenným mečem ostříhá ráje srdce jeho a nedá
přístupu bázni, pokušení, hříchu.
Synu můj! vlož ruku na srdce a rci, zdaž i přede dveřmi
srdce tvého stojí anděl strážný, dobré svědomí? Zpytuj se a dej

odpověď

Avšak nemysli, že to práce snadná; sebeláska, sobectví,
klam, vášeň, zastírají naše duchovní oko, by dobře nevidělo, by
nezkoumalo nitra srdce našeho a až do nejhlubších záhybů je
prohlédalo. A proto dím, to dílo nad miru těžké a přece nade
vše důležité.
A jako při každém těžkém a důležitém díle spasitelno jest
prositi Boha za pomoc: tak i při pokání ncjvroucnější věci jest,
vzývati Ducha Svatého, »který působí v nás i chtění i vykonávání <<
1 il.
Má-li člověk nějakou dalekou obtížnou cestu před sebou,
nebo má—lipřed rukou dílo těžké, na němž visí veškeré blaho
llíulce duchovní.

19
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pozemské, tu v nitru srdce jeho ozývá se hlas jako modlitba.
I rcete, není-li pokání také cestou, a cestou trnitou, jíž kráčime
k duchovnímu obnovení; není-li dílem v životě nejdůležitějším,
na němž visí blaho věčné, věčná sláva, věčný život, neb věčné
zahynutí, věčná smrt; i není-li tu potřeba při takovém díle se
modliti;>

Kdo něco drahocenného, nějaký skvost ztratil, modlí se, by
ho nalezl; hříchem ztratils milost Boží, poklid duše, a zaslíbení
nebeského království, ztráta to nade vše největší; i nebudeš-li se
modliti, aby ti duchovní ten skvost byl zase navrácen?
Nemocný se modlí za uzdravení a není-li hřích tou nejhorší
nemocí, jež zdraví duše podrývá;> O, kdož by tu nevolal k nc
beskému lékaři, by mu zdraví duše, kfidné svědomí navrátil?
Nuže tedy, milí jinoši, modlete se vroucně a s celou duší,
modlete se k Duchu Svatému, aby vás osvítil a dal vám poznati,
jak a čím jste hřešili.
I blahoslavenou Pannu Marii, která již zde na světě se u Syna
svého za lidi přimlouvala, vzývejte za mocnou její přímluvu; po
dobně anděla strážného, svého nejlepšího přítele, který před trůn
Boží přináší modlitby vaše; vzývejte též svého milého patrona,
světce, jehož jméno nosíte.
A když jste se nábožně pomodlili, pak přikročte ku zpyto
vání svědomí. Ale věztež, že právě na tomto díle visí zdar či
nezdar pokání, vaše polepšení, odpuštění.
Aby tedy dílo to se zdařilo třeba tu zachovati náležitého
pořádku.y Mnozí zpytují svědomí podle desatera přikázání Božích
a podle patera přikázání církevních, nebo tak zvaného zrcadla
zpovědního, nebo podle souřadění hříchů a sice sedmcra hlavních
hříchů, šestera hříčhů proti Duchu Svatému, čtvera hříchů do nebe
volajících a devatera hříchů cizich.
Všecky tyto způsoby jsou dobré, jestli náležitě o nich pře—
mýšlíme. Alc přihází se, že mnozí tak nečiní, pouze slova se
držíce, do smyslu, do ducha nevnikajíce. Spokojují se takto jen
povrchním, někdy i ledabylým zpytováním, říkajíce obecně, že
proti tomu nebo onomu přikázání se prohřešili, ale hříchu samého
neudávají
Milí jinoši! Varuji vás před takovým počínáním, nic nebez
pečnějšího nad takovou lchkovážnost, vede na cestu lhostejnosti,
ano i nevěry. Svědomí se tím ukonejší a pravý stav duše se
nepozná.
Nemohu arci pro krátkost vyměřeného času s vámi všecka
přikázání probírati, jak bych si toho přál; chci však přece dát
vám vzor, jímž byste se při zpytováni svědomí řídili.
Věřím v jednoho Boha — tak někdo praví — tím jsem se
tedy neprovinil proti prvnímu přikázání. Ale nepomýšlí na to,
kdo'zancdbává vnitřní nebo zevnitřní bohoslužby, kdo nespokojen
bývá s tím, co Bůh naň sesýlá, kdo nezná důvěry v Boha a ve
dnech zlých se oddává buď malomyslnosti, nebo zase reptá, ten
a takový také hřeší a sice těžce, proti prvému přikázání.
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.\'cbo kdo maje příležitost, hlubší poznání Boha a jeho
svaté víry zanedbává, kdo smýšlením, slovy, skutkem o víře po
chybuje, kdo lichými řečmi, vtipy a úsměšky na víře zviklati
se dává, kdo sám čte neb rozšiřuje spisy a obrazy špatné, víru,
Církev nebo zřízení její potupující, kdo jiné k takovým řečem
svádí, je od pobožnosti, od služby Boží zdržuje, kdo se nábožným
soudruhům posmívá, je za pobožnůstkáře vyhlašuje, je haní a
tupí proto, že sv. náboženství se pilně učí —- ten a takový též
těžce hřeší proti prvnimu přikázání.
Tak a podobným způsobem probírejte jedno přikázání po
druhém, nezapomínejte též rozpomínati se na počet hříchů a na
okolnosti, které jej rozlišují, padá to velice na váhu; také zkou—
šcjte, který z hříchů jest vám hříchem oblíbeným a kterého se
nejčastěji dopouštíte.
Z toho všeho, co jsem uvedl, poznáváte, že zpytování svě
domí jest dílem těžkým i předůležitým. A proto nemáte otáleti,
nemáte je konati spěšně, ale radím vám, byste v těchto dnech
pobožnosti a sebrané mysli věnovaných častěji za den otom
rozjímali a zvláště před spaním o sobě přemýšleli. Také prospěje,
když za dne, mimo předepsané pobožnosti, vejdete do chrámu,
třeba prázdného, tam před svatostánkem pokleknete, nejsvětější
Svátosti Oltářní se pokloníte a pak po krátké modlitbě v rozjí
mání o stavu duše své se pohroužíte.
L'čiňte tak, milí jinoši a sami sladkost takové chvíle na sobě
zkusíte.
O kéž by upřímná slova vašeho duchovního rádce a přítele
nebyla k vám mluvená nadarmo!

II.

»lrloden jest smrtilt tak zněl nález velerady shromážděné
v domě velekněze Kaifaše v oné osudné noci, v které odsoudili
knížata kněžská a starší lidu nevinného Ježíše. »Hoden jest smrti!
Neni hroznějšího slova, kteréž kdy vyšlo z úst lidských. Svě
dectví se nesrovnávala, žádný zločin nebyl prokázán, ale zášti,
nepřátelství a fanatismus židovský vynáší na nevinného ježíše
nález smrti. A toto hrozné slovo »Hoden jest smrtiu nacházelo
ozvěny mimo síň, kde byl konán soud, ozývalo se i na nádvoří
domu, kde se kolem ohně ohřívali ti, kteří jali a přivedli sem je
žíše, ohříval se tam i Petr, jenž přišel, aby zvěděl, jaký osud
čeká milovaného Mistra. A nyní věrný učenník slyší rozsudek,
hrozné to slovo »l-loden jest smrtilc proniká srdce jeho jako
břitký meč a strašlivá myšlénka: můj milovaný Pán, můj dobro
tivý Mistr má umříti, dolehá na jeho mysl tak, že zatemňuje jeho
ducha a jako neproniknutelnou rouškou jej zastírá; ztrácí jasné
vědomi. nevýslovná bázcňastrach ho naplňují, neví, co se kolem
něho děje, jest jako bez sebe a v tom tu jde vrátná, která znala
19*
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Petra, pravíc: »I ty jsi byl s ježíšem Nazaretskýmyz než on za
pírá, řka: »Neznám toho člověka.<: Zapírá po druhé, zapírá
po třetí, když i ti, kteříž stáli, pravili: »Vždyt' jsme tě \'iděli
s ním v zahraděa, odpovídá: »,aklínám se, neznám toho člo
věka, o němž vy pravítc.< Slyš to nebe, slyš to země! Petře,
ty neznáš, nechceš znáti toho, Který tě nazval »skalou,c toho,
]enž ti'požchnal hojný rybolov, toho, jemuž jsi slíbil, že s Ním
umříti chceš, toho, jehož jsi před nedávnem hájil v zahradě,
6 Petře, »satan tě tříbl jako pšenici<<a' ty, skála, ty cedr na Li
banu, klesáš, padáš, řítíš se v propast nejhroznějšího hříchu za
píráním Pána a Boha svého.

V tom kohout zazpíval; hned Petr se rozpomenul na slovo,
kteréž mu řekl ježíš: »Prve než kohout zazpívá, třikráte mne za
přeš.<< l zkormoutila se duše jeho a vyšed ven, plakal hořce, di
Písmo.

Tu vedli ježíše stranou a on obrátiv se k Petrovi, pohlédl
naň. .A pohled ten bylo odpuštění. Odpustil mu Pán, protože
hříchu opravdově litoval.
Podobně každý hříšník, chce-li dojíti odpuštění hříchů, má
jich litovati a učiniti dobré předsevzetí, nikdy více nehřešiti.

Budu tedy dnes mluviti k vám, moji jinoši, o lítosti

&dobrém úmyslu.

Pojednání.
Cojcst lítost a jaká musí býti, aby nám zjednala odpuštění
hříchů?
Lítost jest vnitřní žal a ošklivost před hříchem, spojena
s dobrým předsevzetim, nikdy více nehřešiti. Každé srdce, jehož
hřích ještě docela neotupil, jest schopno lítosti, nebot“ člověk,
poznav hříšný stav svůj, poznává též s úžasem ono hrozné od
loučení od Boha, vidi tu hlubokou propast, která dělí duši jeho
od lásky a milosti Boží, poznává svou duševní bídu se všemi
jejími útrapami a bolestmi; duše jeho žízní jako jelen po vodě,
ale pramen a zdroj živé vody, milost Boží, pro ni \ryschl, touží
po životě, ale před jeho duši staví se přízrak strašlivý, smrt
jí kyne, smrt, odplata za hřích.
Duše touží vyprostěna býti z tohoto stavu, a tato touha jest
jako onen zpěv kohoutí, který pamatoval Petra na slovo Páně,
tak že vyšel ven a plakal hořce. S touhy té vyprýští se duši
hříšníkověpramen lítosti. Avšak ne každá lítostjest lítostí Petrovou ;
má-li nám vyjednati odpuštění hříchů, jako jemu, musí býti předně
vnitřní; protož di prorok joel: »Roztrhnětež srdce své a ne
roucha svá,<< ]oel ll, 13., a sv. Ambrož pravi: »Chceš-li dojíti
hříchů svých odpuštění, obmyj vinu slzami dokonale kající duše,
kteréž pocházejí ze studnice lásky Božím. A sv. Rehoř: »Srdce
musí želeti, nebot srdce hřešilo.<< Ovšem, netřeba tu slz, jak to
bývá u lidí citlivých, lítost musí kořeny míti v srdci; všecky slzy,
všechen pláč, všechno kvílení nic neprospívá, srdce-li o tom neví. —

Lítost naše musí býti dále nadpřirozená,

to jest, musí

z nadpřirozené a nikoliv7zpřirozené pohnutky pocházeti. Kdyby
někdo hříchů svých želel, protože mu uškodily na zdraví, na jmění,
na cti nebo na jiném pozemském statku, byly by to pohnutky
přirozené, před Bohem ceny nemající. Pohnutka lítosti musí býti
nadpřirozená, musímet hříchů svých želeti, protože jsme Boha,
neskončenou dobrotu, urazili a nebe ztratili.
Pohlcďtc na Davida. Velikého hříchu 'se dopustil; avšak své
nepravosti žcle, nevolal marně z hrůzné a příkré propasti k Pánu,
řka: »Obrat' tvář svou od hříchů mých a shlaď všecky nepravosti
méla Pro kterou pak zásluhu má se to státi, ne-li pro tu, již pro
náší, zvolaje. »Nepravost svou já poznávám a hřích můj přede
mnou jest vždycky.: Což pak přinesl v obět Pánu, aby I—Iosobě
naklonil.> »Neb kdybys byl chtěl obět, dal bych jí byl ovšem,
ale zápalu nemiluješ. Obět Tobě příjemná duch zkormouccný:
srdcem skroušcným a pokorným, Bože, nezhiziž. <<Žalm 50.
lak tedy obět za hřích jest srdce skroušené a pokorné;
roto dí sv. ]an Zlatoústý: »Srdce své skroušcností potírejme,
hříchy oplakávejme, jakož jest nám Kristus přikázal; toho, čeho
jsme se dopustili, želme a s největší pilností v duchu uvažujícc
od sebe odpuzujme.<<

A když i takto litujeme, snad není přece lítost naše, jak má
býti, (] okonalá.
Kdyby trestů Božích nebylo, snad bychom se
nebáli Boha opět a opět urážeti. Než lítost nesmí pocházeti z toho,
že jsme nebe ztratili a pekla zasloužili, nesmí pocházeti z bázně,
nýbrž na lepším základě musí postavena býti, má pocházeti
z lásky k Bohu.
Jako hříchem láska duše k Bohu byla přetržena, tak zase
lítostí láska k Bohu musí býti vzbuzena a tím lítost stává se do
konalou.

Ktomu pak ještě náleží, aby lítost naše byla nade všecko.
Tuf potřebí, bychom litovali hříchů více, než cokoli jest nám na
světě nejmilejší, více, než i té největší ztráty a škody. »Ani jedi—
ného hříchu nesmí býti, jehož bychom více nenáviděli, než všeli—
kého jiného zla,“ praví sv. Alfons Liguori. I-Iřích nám jcst nej
větší zlo na světě, nebot“ o nejvyšší dobro, o největší blaho nás
připravuje. ]edcn každý hřích jest přenesmírnou urážkou Boha.
Z té příčiny dí sv. Augustin: »Litovati musíme nejen hříchů ně
kterých, ani ne mnohých, ale všech, jimiž jsme Boha urazili.a
A tudiž třeba jest, bychom také všech hříchů měli v ošklivosti,
pakli hněv Boží ukrotiti chceme. »Odvrzte od sebe všechna pře
stoupení svá, v nichžto jste se provinili, a učiňte sobě srdce nové
a ducha novéhon, tak praví prorok Ezechiel. XVIII, 31.
Konečně lítost musí býti účin n á, to znamená, musí míti
předsevzetí s pravým úmyslem a pevnou vůlí spojené, že života
svého polcpšime a nikdy více hřcšiti nebudeme. Proto díjiž dříve
vzpomenutý sv otec Augustin: :'>.\Iarnájestkajicnost, již následu
jící poskvrňuje vina; nic nepomahá vzdychání, pakli sc obětují
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hříchové; nic neplatí žádati hřichův odpuštění, pakli se hříchy
opět páchají.<<

Třeba jest také i všecky následky z hříchu pošlé napraviti,
cizí statek navrátiti, učiněnou škodu nahraditi, a komu na cti
ublíženo, opět napraviti.
Případný příběh čteme v 1. knize královské 15: »Když bez—

božný lid Amalekitův pro nepravosti své vyvolal soud Boží na
sebe, zvolil Bůh ktomu krále Saula, k němuž poslal proroka
Samuela, by mu oznámil, co praví Hospodin: »Nyní tedy jdi
a pobij Amalcka, a zkaž všecky věci jeho, nešetří ho a nepožádej
ničeho z věcí jeho.: Saul tedy táhl s lidem ozbrojeným proti
Amaleku, ale nevyplnil zcela rozkazu Božího. Pobil sice všecken
lid od Hevity až po poušť Surskou, ale ušetřil krále Agagaanej—
lepších jeho 'stád sobě ponechal. Avšak právě proto, že ne zcela,
ne dokonale, nýbrž jen polovičatě plnil Saul rozkaz Boží, poslal
Bůh opět proroka k němuařekl: »Protože jsi zavrhl vůli Hospo
dinovu, proto zavrhl tebe Hospodin, abys nebyl již králem nad
lsraelem.<<

Tak jako králi Saulovi uloženo bylo táhnouti proti Amalc
kitům a pobiti je všecky a toho nejmenšího nepodržeti z věcí
jejich: tak i nám uložen jest krutý boj proti zlému nepříteli, proti
hříchům; vůle Boží jest, zničiti je všecky a nic, toho nejmenšího
z nich podržeti.
Než jak mnozí jsou, kteří se podobají Saulovi, nevyplňujíce
než jen polovičatě rozkazu Božího. jako Saul ušetřil krále a krásných
jeho stád: tak mnohý sice také pobijí obecný lid hříchů, totiž
lituje, v ošklivosti má hříchy takové, které ne příliš u něho se
zakořenili a kterých potlačení nestojí mnoho práce, za to však
ušetřujc hlavu, krále hříchů, to jest hřích, který jest mu nejmilejší,
takořka druhou přirozeností, jejž potlačiti by vyžadovalo síly
a pevné vůle, ježto zbaviti se ho bylo by mu bolestno.
A protož kdo sice má dobré předsevzetí, ale nemá pevné
a silné vůle zříci se hříchů, ten také, třeba litoval hříchů svých,
nedosáhne odpuštění, protože jako Saul zavrhl vůli Hospodinovu,
bude i on od Hospodina zavržen.
Vejděme tedy do ležení nepřátelského, do hříšného srdce,
a bedlivč tam zkoušejme, zdali tam není také nějaký Agag anebo
krásné jeho stáda, zda tam není hřích oblíbený, hřích, který srdce
zaujal, je opanoval, a od něhož by se srdce nerado odloučilo.
Tu nesmí býti žádného šetření, tu neplatí žádná vytáčka, žádná
výmluva, zde jen platí: »Bud' a nebo.c Kdo nechce zavržen býti
jako Saul od Hospodina, af bez milosrdenství svého nejmilejšího
oblíbence Agaga hříšného potře ranou smrtící.
Milí jinoši! Lítost vaše budiž tedy upřímná, opravdová,
z lásky k Bohu, povšechná, jen ta a taková zjedná vám hříchův
odpuštění.
Dejž vám to nebeský Pán!

W

Listy vědecké.
Wy©4+
Učení staré Jednoty Českých Bratří 0 Oh
nově světa & nauka Církve katolické.
Píše Dr. ANT. LENZ.

(Pokračování)

ll. To jsou tedy články o obnově přírody fysické. Ony mají
svůj základ ve víře, že fysická příroda obdržela od Boha požehnání
právě pro člověka, kterýž byl netoliko od Boha stvořen k obrazu
Božímu, ale také ku jeho podobenství učiněn, ant' jemu byla-při
stvořcna milost, kteroužto se stal účastníkem v přirozenosti Boží
a synem Božím podle přijetí, jemuž byly dány i dary tak zvané
praeternaturálné, jako panství dokonalé nad přírodou, nesmrtelnost
těla, čili jak dí sv. Augustin »posse non moria a dar, že nebyl
podroben nemocím a chorobám. Avšak Adam se učinil nehodna
darů Božích a proto také žehnání Hospodinovo odňato bylo při
rodě fysické. A odtud stala sei ona, zem naše, smrtí podrobena
jako člověk, pro něhož byla učiněna. Smrt tato se as uskuteční
požárem světovým. Jako však byl člověk krví Páně vykoupen &
obdržuje podle duše milost ku spáse její a zárodek, že netoliko
duše, ale i také tělo bude oslaveno; tak bude také příroda fysická
od kletby &porušení osvobozena a oslavena. Avšak neníjisto nadobro,
zdali i zvířectvo a bylinstvo bude míti účast v oslavě přírody.

Přihlédněme nyní k učení Ceskych Bratří

stran budoucí

obnovy světové.

Za základbéřcmespis,

kterýž má následující titul: »S'p is v e ] mi p o u č n ý 0 st a vu

svobodném i manželském počíná se šťastně léta
1523. Na konci spisu stojí připsáno: Impressum circa ferias Pascae.
OlivecensísŘ)
Spis tento není ovšem symbolickou knihou Bratří a proto
nedává také do přísna na jevo, co vlastně Jednota o obnově svě
5) Z přepisu v Českém Museu.
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tové držela, avšak jest volno za to míti, že—tou dobou tak jsou
Bratří věřili o předmětech, jež jsou v dotčeném traktátu obsaženy,
jak traktát je předkládá. Příčina toho je ta, že jednota nedo
volovala, aby byly spisy zvláště věroučné vydávány, leč za jejím
svolením a schválením. Mělít' Bratří tuhou censuru.
Traktát začíná od Adama a od andělů a jich původu z Boha.
Andělé vyšli dobří z ruky Boží, ale neobstáli v dobrotč své,
a tak ztratili nevinnost, čilí jak autor dí »pancnstvía. »Zhřešili,
ale z hřicchu nemieli pokánie. Neboť toho hřicchu nedošli z po
kušeníe a z svodu cizieho, z přeluzcnie a z odtrženíc a z okla
manie, ale s rozmyslem, svědomím, povoleniem, sami sobie jsouce
vědomí pokušítelé.“) A v tom nemají ani svědomíe ani lítosti,
ale zapekleni jsouce ze zlosti vědomě proti Bohu a proti vuoli a
dielu jeho neustupně stojic v závisti a nenávistí Pána Boha a
všeho jeho diela. A v tom v smrti- jest ďábel a v hřicchu smrti,
jenž mu bude k smrti věčné neodpustitelně k pomstě věčné.
Protož neníe možné, by na věky věkuov vykúpcníe neb spasenie
došli padlí andělé.
Podle této nauky tedy hřešiv satan s anděly svými na věky
věkuov do pekla jest odsouzen. Ale traktát vybočuje zde 2 od
věkého učení, kteréž drží Církev katolická a držela i za dob l'lu
sových a vezdy, že satana i anděly jeho odsoudil Bůh netoliko
do ohně věčného, ale také ihned trestu pekelnému je podrobil.
Traktát však hlásá, že andělé hřešívšc ihned nebyli také do pekla
odsouzeni, ale že obdrželi lhůtu až do druhého příští Páně, aby
směli kromě pekla na zemi bez útrap pekelných býti: »A on

s anděly svými lhůtu od budúcieho pekelného

ohně měl a má na zemi do dne přištíe Krista k súdu.
Tak aby netrpiel muk ani v pekle ani na zemi, do
niež by jeho hřiech rozmnožen i doplněn k súdu a

ku pomstě nebyl skrz svod lidského pokolenie od
počátku až do konce při vyvolených a při zatra—
cencích z závisti a nenávisti pošlýla
Anděle, zuostávajiecí stále v povinné spravedlnosti a čistotě,
v pravdě panenstvie utvrdil dokonale.
a) Pádem andělů povstaly na nebi mezery a tu se usta
novil Bůh na tom, stvořiti člověka. Stvořil prý ho na poli v Da
mašku.
»Bůh “ho učinil mocného v pravdě a ve vší dostatečnosti.
Učinil ho, aby byl pánem a hospodářem světu vládna . . . a aby
znaje skutky- Boží také ctil a chválil. Máje vládu nad přírodou,
“) Tímto jest traktát na sporu s M. anem Viklifem, kterýž byl tehdáž
v Čechách od tak zvané vědy, od mistrů ražskych za páté evangelium po
važován, a za člověka prý, v jehož spisech nižádného (!) bludu není, neboť
tento velikán vědy tvrdil, že vše, což se děje, nezbytně se děje. A tak
i satan nehřešil, poněvadž tak byla vůle jeho ale protože tak b_\loustanoveno,
musel tedy hřešiti. V této věci nešel s Viklifem ani Petr Chelčický, ani
Mistři Pražští, ač vyznávali, že ve Viklifovi bludu není. jednali patrně Mistři
ncupřímně.

vládl také tělu svému: =Duch pronášel tělo, aby je řiedil vnitř
i zevnitř v údech i mocech, aby je mohl řiediti k spravedlnosti
zřiezeně.:
Avšak nedosti na tom, Bůh učinil člověka netoliko k obrazu
svému, ale také ku podobenstvie svému, a netoliko Adama, ale
také Evu. >Z žebra stvořil Bůh Evu a podle duše jako i Ada
movu k obrazuapodobenstvie svému.c Anoještě více Bůh učinil:
»aby měla duše jejich účastenstvie v přirozenosti Boží. >P0dle
duše byl stvořen v panenstvie, aby byl účastník Božského při
rozenie.:
Tou měrou zde máme popis prvotního stavu člověkav ráji, který
se shoduje úplně s naukou katolické Církve, neboť podle svrchu uve
deného traktátu byl člověk netoliko jako člověk ustrojen podle
obrazu Božího, maje rozum a vůli svobodnou, alebrž on byl
člověkem omilostněným, jednak tím, že byl povýšen až ku při
časti přirozenosti Boží, jsa v milosti Boží postaven v nevinnosti,
svatosti a spravedlnosti, ale také tím, že mohl vládnouti dokonale
nad sebou a nad fysickou přírodou, kteráž byla jemu dokonale
podřízena. Byla tedy fysická příroda za dob nevinnosti prvního
člověka požehnáním obdařena. A v těchto všech věcech souzvu
kuje traktát nadžminěný netoliko s naukou katolickou, ale také
s učením Petra Chelčického, kterýž jistí, že Adam byl před
hříchem králem tvorstva po spáchaném hříchu však se stal pouze
králíkem.
V krajině kolem Damašku byl stvořen první člověk a pak
do ráje postaven a v ráji stvořena byla liva.
Bůh miluje panenstvie 7) a proto také »chtiel mieti panenství
bez zrušenie manželstvie človieka . . . duchovnie strany duše ve
Spojenie s sebú, ale i podle tiela, proto stvořil Evu, ale tak,
aby nebylo žádostí hovadných, tak aby po zkušcnie sami zvolení
se rodili.: »A proto nebylo dobře člověku býti samotnému.:
A tou příčinou, aby se rodilí vyvolení pouze 5) pakli by byli
Adam a Eva setrvali, stvořena byla Eva.
»V této nevinnosti prý obojieho panenstvie zasnúbíl je spolu
k svatému manželstvie a utvrdil v smlúvě k nerozdíelnosti.a
b) Bůh »však učinil člověka v svobodie, aby mohl pokúšcn
býti skrze smyslnost neb čichy těla A ne proto učinil ho svo
bodna, aby povoloval nepravosti, moha a chtíc, ale maje odpie
7) Traktátec jest všechen plný chval o panenství. Když v r. 1523 Bratří
do Wittenberga poslali, žádajíce, aby jim doktor nade všecky doktory a evan
gelista z Wittenberku, jak se totiž Lutr se své skromnosti nazýval, potvrdil
jich učení, vykládal jim tento na zlou stranu, že prý mají sedm svátostí, že
hlásají potřebu dobrých skutků ku spasení, a že vysoko cení panenství. Bratři
mohli s předu již věděti, že vyklouzlý mnich jim nebude chváliti panenství,
aniž dobrých skutků, zvláště když ex cathedra vyslovil, že jsou až ku spáse
věčné škodny, aniž svátost sedmeru.
“. Theologové katoličtí učí, že by byli potomci Adama neporušeného
hříchem se byli rodili ve svátosti a spravedlnosti, ano že by již v této svá
tosti počati byli, avšak že by nebyli ihned nehřešní (inpeccabiles ; ale byli
by bývali zkoušce podrobováni, jako Adam a Eva.
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rati čiem, odpieral a nesvoloval a tudy vítězstvie ke koruně
slávy došel.:
Než človiek neobstál. V ráji »byly dvě dřeva, jedno života,
druhé smrtí, věděnie dobrého í zlého i zákona smrti a ovoce
'eho.<<

]

»Buoh chtieje

zkusiti človieka dal přikázáníe, že v kterú—

koliv hodinu by jedl, zbaven bude panenstvíe duchovnieho i spra
vedlností a manželstvie 9) s Bohem is anděli Božími, tak že umře
smrtí tělo, pak že k manželstvíe nebude hodný, aby bez hřiechu
ho užíval, a že ploditi bude v hřiechu, a ve všem ovoci smrti . . .
k zatraceníe, a z toho se sám nikoliv nevymuož . . . A tak že
bude obojie manželstvie porušeno l')), a že vejde v moc ďábla, a
že dojde hřiechu prvníeho i nejvietšieho strany své i potomkuov.:
Adam prý příjav úmluvu zákona odšel a pracoval v ráji . ..
Eva však postávala při dřevě vědění . . . . Satanáš slyšel úmluvu
.Přistúpil k ženě v zpu sobu hada tváři krásné, aby nebyl

poznán.I svodiljí..Nejp1v

svedl její smysly. ..svedl také

vuoli k povolenie, že okusila ovoce smrtí. a
»A že bez povolenie muže nedošla toho, což Buoh zaslíbil ");
zdálo se, že by z toho nic nemielo býti, milujiecí nezřízcně
muže, jakož i sama sebe, došctši muže svedla ho, tak že túž
krású i rozkoší a chutí schválenú nechtě jí zamútítí, a vida, ano
se jí nic nestalo, pochybiv o Božím svědectvíe a pouvěřív ženě
ďáblem svedene' a naděje se toho, co ďábel svědčil, jedl i on.
A hned otevříny jsú oči jejich, aby viděli své porušenie panenstvíe
skrze oblíbeníe věděnie dobrého a zlého, chtíev býti jako bohové . . .
Potratili svatost, nevinnost, spravedlnost hodnost, panenstvíea v niem
manželství, tak aby podle těla neplodili než takové, jaciž sami,
v hřiechu a nepravosti k zatracenie, a bez hřiechu a \'iny aby ne
mohli manželstvíe užíevati . . . A tak duše byla umrtvena a olú—
pena, lečby kdo došel milosti v Kristu . . . Avšak tíelo . . . zuos
tává nezříezené, klopotné, nečisté . .. Odtud musí ten, kdo chce
dojíti života, duchem býti živ a žádosti těla nekonati, ale tělo
křižovati.c
'
Hřích ten však nebyl toliko hříchem Adamovým, ale také
všech jeho potomkuov: »Hřiechu toho každý dochází i ovoce
i zákona smrtí tajně v početí.
Podle toho byl človiek, jak nám zpráva traktátu tohoto na
jevo dává pro hřiech první, jehož se v ráji dopustil, a o němž
dí, že byl největší hřích, stržen se stavuu, v něm se nalézal. Je
likož Boha neuposlechl, vypovědělo také tělo poslušnost duchu, tak
že nelze míti vládu nad ním, lečjen zapíráním sebe a křížováním.
A ač traktátec nevyslovuje přímo, že byla hříchem také porušena
9) Autor užívá starobylého podobenství, kterým se představuje spojení
člověka spravedlivého s Bohem jako sňatek, anť se stává duše milostí Boží
nevěstou Páně.
To jest, že bude spojení s Bohem přerušeno, že totiž ztratí milost
Boží, a že i jeho sňatek s Evou bude porušen.
") To jest, čím hrozil.
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vláda člověka nad přírodou, jde přes to přese všecko učení toto již
z toho, jak popisuje, že poměr duše k tělu byl porušen. A tak
možno říci, že traktátec neni odporen nauce, že bylo pro hřích
Adamův požehnání Páně z přírody fysické sňato a příroda fysická
ač o sobě dobrá, že byla v odpor naproti vládě člověka stržena.
(Dokončení.)

Chaldejská báje
o původu veškerenstva.
Píše Dr. JAR. SEDLÁČEK, suppl. professor české fakulty theol.

(Dokončení.)

IV.

Vypravování bájí chaldejských se s vypsáním stvoření světa
knihy Mojžíšovy v některých věcech shoduje: chaos,. prázdno
a pusto, propast vodou naplněná (Tiamat, v hebrejském tehom,
rozdělení vod, klenba nebeská, země suchá vystupující z vod,
stvořeni a spořádání nebeských světel, by byla znameními dob
a časů, stvořeni zvířat a lidí — nalezáme na obou místech, třeba
v jiném pořádku.
.
I u jiných národů starého věku nalezáme vypravování o původu
světa; z pravidla jsou zachována v bájích, později, jako u Indů
a u Reků, srovnána filosoficky v theoretické výklady. Hlavní rysy,
jako vytvoření nynějšího světa z předchozího chaosu, jakýsi postup
vc tvůrčím díle aj. jsou všem oněm bájím společny. Hlavní rozdíl
mezi mythy () stvořeni a mezi zprávou biblickou jest v osobě Tvůrce ;
v pohanských bájích předchází obyčejně theogonic, zpráva o původu
božstev a dle polytheísmu mythus pak urovnán; v knize Moj
žíšově mluví se o jediném Tvůrci a jen o stvoření světa. Mythus
chaldejský jest prastarý; za Assurbanipala byl opisován ze starších
desk a není pochyby, že před tím, než byl vůbec napsán, již delší
čas ústně byl zachováván a rozšiřován. Mythus ten má základ
v prvotní době lidstva, zachoval se ústním podáním, přispůsoben
a změněn dle náboženského názoru pozdějších Chaldeův neb
Babyloňanů. V kosmogoniích indických a řeckých odpovídají filo
sofové na otázku po posledních příčinách světa a veškerenstva
výkladem, jehož se buď již jiní před nimi aneb oni sami pře
mýšlením (reflexí) byli domohli; mythus chaldejský není výsledkem
reflexe ani není theoríi o původu světa, ale pokořenou tradicí.
Mojžíš neřídil se při spisování knihy Genesis chaldejskou
bájí: vypravujet' prostě a slova jeho mají jiný význam než v onom
mythu. Zde mohl Mojžíš, kdyby se byl řídil bájí pohanskou a kdyby
byl býval on teprve hlasatelem víry v jediného Boha, hned na
počátku vysloviti učení ojediném Bohu, mohl se vyhnouti množn. č.
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jmc'na Božího *elohim; on však počina stvořením světa. Nikdo
nebude tvrditi, že by báje chaldejská byla čerpána z vypravování
Mojžíšova. Pocházejí-li obč.zprávy o původu veškerenstva zjednoho
pramene, z původního podání prvnich obyvatelů země, kterak lze
vysvětliti rozdíly, jaké se ve zprávách těch jeví;> Chaldeové od
vrátili se od jediného Boha, mnohobožstvím původní obraz
o prvotním životě lidí, o původě jich, se u nich zakaloval a my
thologicky přeměňoval; národ, jenž zůstal ve spojení s jediným
Bohem, Tvůcem svým a pravého Boha stále uctíval, zachoval si
snadno podání svých otců a chránil je před vlivem pohanských
bájí. Tím lze vysvětliti (dí Delitzsch) přednost biblické tradice
přcd pohanskými mythy.
Při objevení desek, na nichž chaldejská báje psána, očekávali,
žc správy tak staré biblické vypravování objasní a vysvětlí; oče
kávání toto splniti se nemohlo! Chaldejskou bájí se potvrdilo, že
i u Babyloňanů mčli dávno před Mojžíšem podobnou tradici
o původu světa, jako jiní národové pohanští a že ta tradice
jest všeobecná — v čem se vypravování mythické s bibli shoduje,
v tom jest pravým, v čem se odchyluje, to jest pohanským neb
básnickým přídavkem. Pravým vypravováním biblickým spíše vy
světlíme pokaženou tradici chaldejskou —- než naopak.

Z nové právní terminologie.
Sděluje

Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

(Pokračováni.)

Zdvořilí tvůrci a zastánci nové právní terminologie, v jejíž
tvarech skrývá se, jak jsme dosud vidčli, celá propast zloby a ne
návisti proti církvi, s pohrdavým úsměvem bezpochyby odpovědí,:

»To jsou zastaralé

názory,

které dávno již se přežily; tato

spuchřelá zbraň nikoho vice nezraní, tím méně přemůžc.<<
Nuže, nechat dají se přívrženci právního modernismu, je-li
toho třeba, poučiti, že názory tyto, dlejcjich domnční 59) zastaralé,
sdílí sama hlava katolické církve, která zvláště z_avrhuic novovčký
od nepřátel církve vymyšlený a rozšiřovaný blud, který s neslý

chanou troufalostí a zlobou milionovou církev staví do jedné
řady s náboženskými, mnohdy zcela nepatrnými institucemi
lidského původu, jakoby se jí tyto co rovnorodé
sestry mohly
postaviti po boku a duchovní blaho svých přívrženců mohly právě
's) již Kliment
Ale x.jestdůmyslně
domnění
žiji blhudaři,
v nevědomosti
pohani, jistota
majetkempravil:
cirkve.»V
< -Strom.
ll 11.)V
hodně

pravi k věci též sv. jeron

ym: »Haeresis ab electio

sc. unusquisque eam sihi eligat disciplinam, quam putat
(ln ep. ad Gal c.

n c dicitur, quod
esse meliorem.:
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tak platně

obstarávati jako církev. Proti tomuto čirému indíffe

rentismu, jenž by měl v zápětí úplný náboženský nihilismus, obrací
se nejvyšší učitel církve a zavrhuje pověstnou jeho zásadu: Pro
testantismus (a proto i jiné od cirkve odloučené náboženské jednoty)

non aliud cst, quam diversa verae ejusdem christianae
religionis

forma, in qua aeque ut in ecclesiacatholica Deo

placere datum cst.c 60) Co pravil sv. Cyprián
o bludařich své
doby: »l'lumanam
conantur ecclesiam facereu (církev chtějí
proměniti v instituci lidskou)6'), platí plnou měrou o tvůrcích
nové terminologie “) v oboru církevního práva, kteří odvažujíce
se ve své nivellující
mluvě přirovnávati nevěstu Kristovu k ná
boženským od lidí založeným jednotám, rádi by strhli královský
diadem s čela jejího. Od slov kc skutku jest pouze jediný krok!
Trvajíc již dva tisíce let, ví církev zajisté nejlépe, zdaž

jejediné

pravou

církví, zdaž je vůbec jen ona církví,

a mohouc nezvratnými důkazy své pravosti a jedinosti se vyká
zati, může též vynésti neklamný soud o tom, zdali bohodatné

jméno církev jediné

a výlučně

jí přináleží. Z toho mohou

moderní terminologové posouditi, zdali se se zásadami práva a
spravedlnosti srovnává, světovou katolickou církev, s nepatrnými

konfessemi,jež samy se založily,

do jedné kategorie vřado

vati a ji potupně náboženskou »obcia nebo docela »korporacíax
jmenovati.'“') ——Když pochlebníci císaři Napoleonovi [. přimlou
vali, aby ve Francii zřídil »církev národnía, odpověděl neobyčej
ným štěstím vyhýčkaný korsikán: »Kdo chce založiti církev, ten
musí dáti se ukřižovati a k tomu schází mi chut'.<<Moderní však

právníci vytvoří ve své terminologii církvi

bez počtu

a udělí

sektě, jež trvá třeba od včerejška a která třeba ještě ani sama
neví, jak by se měla jmenovati,“') velkomyslně za příčinou ná
00)O tomto latitudinarismu podal již Stanislav Hosius velice pří
padnou kritiku, řka: »Si liberum erit unicuique credere, quod apparet in

illius conscientia, tot erunt fides, quot voluntates, nec ullaest
certior ct celerior ad interitum via, quam ut quod vult, cuique cre

dere, quod vult. facere cuique liberum sit.: U Raynaldak r. 1560.

Ostatně pravil již Ennius:
gestitat.:

»Ea libertas est, quae pcctus purum ct lirmum

“') E . 52. ad Antoni

“*")fu viděl daleko lěpe pohan ( iccr o, soudě, že pouze jedno nábo
ženství může býti pravé. nl)c nat. deor. ,
“)Jcstliže je \eřejná mluva modernich právníki, — kteří bývají zpo
chopitelných příčin na venek opatrni. zachovávajice vůči veřejnosti z »taktických
důvodůc oproti církvi ajejíorgánůmjakousi ještě slušnost a úřední zdvořilost, —
tak potupná a církvi nepřátelská: pak snadno si domyslime, jakou as mluvu
vedou tito právníci o církvi v hovorech soukromých jež kontrolovati nelze,
a jak asi s touže církvi budou nv praxi: zacházeti. ježto >regula operandi
dependet a regula credendih Pověstná: »Ecrases l'infamec opakuje se na
pořád pouze vjinč formě. O tom poučují každého, kdo chce viděti, události
veřejného života.
"') Vidčti to na samých protestantech. Co je dnes protestantské, je
zítra — evangelické; co dnes kalvínské, to zítra — reformované. Kdo e
dnes přívržencem hcrrnhutů, může býti co nejdříve členem »evangelické
bratrské obecn neb docela »církve.: >Čistéc evangelium neví již ani, jaké
jméno by si mělo dáti!
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boženské rovnoprávnosti zvučný titul —- církev. Že je falešný,
to oněm terminologům — nevadí. “') Když tito právníci tu katoli
ckou církev tolik nenávidějí, proč zneužívají jejího bohodatného,
jí výlučně náležejícího jména? Proč nepotlačí i samo její jméno,
když byli dávno již zhrdli její učením i autoritou a v srdci od ní
odpadli? To bylo by aspoň mužné a důsledně a odpadlo by
hnusné pokrytectví a podlá licoměrnost. “') Takové terminology
& tvořitele »vše-církvía odsoudil již dávno slavný Raumer, když
pravil: »Wer damit anfangt, alle Religion fůr gleich gut zu
halten, der hórt damit auf, alle Religion fůr gleich schlecht
zu halten.<<

Zastanci moderní »srovnávacía právní terminologie budou
asi míti pohotově uhlazenou odpověď: »Toho jsme daleci, církve
katolické jako největší instituce na světě si vážíme.<<Rádi bychom
věřili tomuto ujištění, kdyby mu, pohříchu, neodporovala smutná

zkušenost. Góthe

pravínajednom místě: »Wie hoch der Mensch

wahnen mag, sich zum I-Iimmel zu erheben,

sein Antlitz allezeitder Erde zugeneigm

in Wahrheit bleibt

Výrok tento jest

sice v tomto všeobecném znění nesprávný a označuje nízké sta
novisko protestantského koryí'ea, než k označení »liberální úcty:
k církvi a k náboženství, jež hlásá, hodí se výborně. Byt" sebe
více moderní právníci (i politikové) ujišťovali, jak velice si Církve
katolické váží, ve 5 k u t e č n 0 st | a v p r a \ 1 zůstane jejich tvář

od cíikve i od náboženství vždy odvrácena

a všecky jejich

úklonky i zdvořilosti zvrhnou se přirozeně v opak úcty a vážnosti
k církvi. Právní i politický modernismus je konservativni leda

v zachovávání nevýslovné lhostejnosti vůči všemu
náboženství

i církvi. Ztoho se také vysvětlujeoblíbenájeho

mluva o »náboženských obcích<<(po spůsobu židovských »kultus
gemeindenc), o »náboženských společnostech“ atd., kterým ná
zvem — jak jsme viděli ——tak dobře katolickou

Církev jako

protestantismus, jednotu hcrrnhutů jako českých bratří ve své
lepomluvě označuje.

Jest—likde, naplňují se zde slova velikého

římskéhořečníka:»Multissimulationum

involucris

tegitur

et quasi velis quibusdam obtenditur unius cujusque natura: frons,

oculi, vultus persacpc mentiuntur, oratio

vero sacpissime.c

Ostatně ponechávámc výše jmenovaným zastancům »srovnávacíc

terminologie na uváženon slova Seneky: “) »Turpe est, aliud
loqui, aliud scntire; turpiusest, aliudscribere, aliudsentirenx
(_Po'krač.)

“\ O takových tvůrcích »církví< pronesl se svého času již sv. Hilarius
v tato památná slova: >Peíiculosumadmodum atque miseral)i|e est, tot nu nc

cxístere

fides, quot voluntates,

et tot nobis doctrínasesse, quot

mores, dum aut fides ita scribuntuí, ut volumus. aut ita ut volumus intell
gantur; et cum secundum unum Deum et unum baptisma etiam fides una
sit, excidimus ab ea fide, quae sola est et dum plure s fiunt, ad id coeperunt
esse, ut nulla sit.c
"“) O takových na prsou cííkvc odchovaných zmijích podává sv. Petr
(v prvém svém listě ll 16.\ tuto nevyrovnatelnou charakteristiku: »Non quasi
liberi, sed quasi velamen habentes malitiae — libertatem. c
6') Seneca epist. 24, 18.
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I. Patron kostela povinen jest přisp vati na obnovu sbořené věže,
kteráž jest nebo byla části kostela. — 2. Ku „zřízení neboli
obnově a udržování“ .) budov kostelních nenáležejí pouze opravy,
nýbrž i znovuzřlzení spadlých nebo na spadnutí jsouclch budov
a jejich částí.
t\áíez správního soudu ze dne 9. května 1894. .1464.

I'Irabčti Konst. Gatterburgoví bylo rozhodnutím c. k. míni
sterstva kultu a vyučování ze dne 7. ledna 1893, č. 25811 ex
1892., jakožto patronu farního kostela K., uloženo přispěti na
zřízenínové věžcjmenovaného kostela farního částkou 2584 zl. 32 kr.
za mateiiál neboli stavivo a za práce řemeslnické.
Do tohoto rozhodnutí ministerského hrabě K. G. si stěžoval

správním u soudu, kterýžtovšakstížnost

jakožto

neodůvodnčnou

č. 1464. a to 7. těchto

tu zamítl

nálezem ze dne 9. května 1894.

důvodu:

Stížnost? snaží se dovoditi, že hrabě Konst. G. není povinen
přispívati na stavbu nové věže farního kostela K., a to proto, že

věž ta jest vlastnictvím

obce, tedy předmětemprávním od

budovy kostelní rozdílným, a že není ani částí ani příslušenstvím
kostela toho, tudíž, že není ani pod patronátem, jenž stěžovateli nad
kostelemjmenovaným' přísluší,že však mimo to na patronovi požado
váno býti můžejcn, aby v dobrém stavu udržoval konkretní,patronátu
jeho příslušící kostel, nikoli však, aby v případě zániku patronátního
kostela stavěl nový, a tudy v tomto případě, o nějž jde, jedině
žádáno býti může na patronu, aby v dobrém stavu udržoval věž
stávající, nikoli však aby stavěl kostelní věž novou, tudíž že
povinen býti může jedině přispěti částkou na opravu staré věže
potřebnou.
Proti prvním vývodům stížnosti zástupce ministerstva při
veřejném líčení ústním

namítl,

že věc je rozsouzena, poněvad—ž

ministerským rozhodnutím ze dne 19. června 1892. .3589.
do něhož si správnímu soudu nebylo stěžováno, - a jímžto pro
visoriurn, místodržitelským rozhodnutím ze dne 16. prosince 1891.
č. 72499. v tomto sporu ustanovené, bylo zrušeno a místo
držitelství uloženo, by o věci té rozhodlo definitivně, —-usouzeno
bylo, že kostelní včž určena nebo věnována byvší účelům církevním
(kostelním) stala se části budovy kostelní a tudy bez ohledu na
omezené tímto určením vlastnické k ní právo podrobena jest
všeobecným normám konkurrcnčním.
') »Hcrstcllung und Erhaltungc.
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Poněvadž však výše uvedeným ministerským rozhodnutím,
jediné zrušení provisorniho opatření určujícím, nikterak nebyla—
rozhodnuta sporná konkurrcnční povinnost patronova v tomto
případu, nýbrž spíše teprve místodržitelství uloženo bylo defini
tivní rozhodnutí věci té, do jehožto potvrzení právě touto stížností
si žalováno, správní soud neshledal formálné této námitky odů
vodněnou a uznal tedy, že o stížnosti meritornč uvažovati jest
směrem obojím.
ízením administrativním z pamětní knihy fary K. bylo
zjištěno, že kostel a fara v K. vystavěny byly r. 1775. až 1777.
obcí za účinného spolupůsobení neboli pomoci hraběnky Secau,
rozené hraběnky Gatterburgovy, jakož i majitele panství Retzského
Bedřicha Karla hraběte Gatterburga a hraběte Prokopa'Gatter
burga; mimo to zjištěno, že náklad na věž r. 1777. vystavěnou za
pravila sama hraběnka Secau a že věnovala 7500 zl. na vydržování
kněze, jakož i že jus patronatus hraběnce zakladatelce a po její
smrti budoucím majitelům panství Retzského bylo vyhrazeno.
Skutečně také a nepopiratelně i dnes kostel a fara K. jsou pod
patronátem držitele panství Retzského. — Administrativními akty
tolikéž zjištěno, že r. 1777. vystavěná a r. 1878. sbořcná věž
konstruktivně spojena byla s krovem kostelním.
Tyto údeje čili fakta, jichžto stěžovatel nepopírá, správní
soud oproti námitkám, stížností z domnělého práva vlastnického
obce K. ku věží kostelní vyvozovaným, považuje rozhodujícimi.
Neboť nehledě k tomu, že stížnost" tvrzení své, že kostelní ona
věž jest vlastnictvím obce K., dokládá neboli opírá jedině a pouze
poznámkou, v inventářích farního kostela od r. 1827. a to ještě
bez intervence obce (jakožto obce) zaznamenanou, nějakého však
titulu neboli důvodu, z něhož obec nabyla onoho práva vlastni
ckého, uvésti nemůže, ——
mohla by tato na soudním rozsudku či
rozpoznatku závislá otázka při rozhodování tohoto sporu jen
tenkráte býti uvažována, kdyby lze bylo dokázati nějakého
omezení patronátu a jeho povinnosti na jisté budovy a části budov
fary K. Leč stížnost ani netvrdila, neřkuli aby dokázala, že zakla
datelka přijímajíc patronát kostela a fary K. vyloučila z něho vě
kostelní, nebo že by odmítla přijati patronátnipovinnosti a zá
vazky vzhledem věže kostelní, a nutno tedy z toho, že věž spolu
s kostelem byla vystavěna a nejenom svým určením k účelům
církevním, nýbrž i konstruktivním spojením svým s budovou chrá
movou, tudíž vniterným i zevnějším spojením od založení kostela
jest jeho částí, nade vši pochybu za to míti, že patronát farního
kostela K., zakladatelce a po ní držitelům panství R. vyhrazený,
vztahuje se též na věž, nákladem zakladatelčiným vystavěnou,
jakožto

část budovy kostelní. ——

.

Tato zákonná povinnost, kteroužto patron od prvopočátku
i vzhledem věže na se vzal, mohla by ovšem též pominouti tím,
že by se byla obec skutečně stala vlastnicí věže tě a při jednání
tom že by patron za shody a souhlasu všech súčastněných své
povinnosti patronátní, pokud se týče věže, byl sproštěn. — Leč
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ani tohoto důvodu osvobození stěžovatel nedovozujc a tedy není
mu lze sprostiti se “povinnosti,jež mu jakožto patronu i (vzhledem)
ku věži přísluší, 7. důvodu jím uváděného, že totiž věž ona jest
vlastnictvím obce
Leč stížnost i tenkiáte, kdyžb\ přiznáno bvlo, že patronát
\zhledem ku věži oné b\l přijat, popírá že stěžovatel není po
\incn přispěli na projektovanou stavbu n0\e \čžc, a to z toho
duvodu, ježto patrona přiměti lze jen k tomu, aby udrž0\al
(v dobrém stavu) budovy skutečne čili stávající, nikoli však aby
stavěl nové. Stížnost odvolává se tu na zásadu, vyplývající z histo
rického vzniku a vývoje zřízení patronátního, positivně vyslovenou
v š 32. zák. ze dne 7. května 1874. ř. z. č. 50.: »dass sich die

Patronatslastcn nur auf die unter dem Patronatc stehende bc
stimmte Kirche oder Pfrí'mde bezíehcn und durch cin vermehrtcs
Cultusbedíirfniss der Gemeinde nicht vergróssert werden kónnena.
Rozcbírati podrobně otázku, zdali při zásadním (z kanonického
práva do rakouského zákonodárství přijatém) omezeni patronátu
a jeho povinnosti na jistý, ku patronátu příslušný kostel, slovem
_,kostcla rozuměno budovu či budovy kostelní anebo snad benc
ňcium s příslušnými budovami, správní soud neměl příčiny,
poněvadž v tomto případě nejde o spadlý kostel, nýbrž jen
o spadlou věž, tedy jen o část" budovy kostelní, tudíž nikoliv
o stavbu nového kostela, nýbrž jen o znovuzřízcní jeho části.
e patron povinen jest přispívati na kostel, jeho patronátu
příslušící, vzhledem k tomuto případu, o nějž běží, na jisto sta
noveno oběžníkem c. k. zemské vlády arcivévodství rakouského
pod Enží ze dne 27. června 1805. (sb. pol. zák. sv. XXIV. č. 62).
dlc „&57. výše uvedeného zákona ze dne 7. května 1874. posud
platným, a jestliže dle tohoto předpisu neboli nařízenipovšechnóho
patron jest povinen, není-li tu pohotově nějakého kostelního
jmění (Kirchenschatz), jehož bylo by lze volně užíti, ——zapraviti

útraty obnovy a udržování budov kostelních vyjímaje výdeje za
dovozy a práce ruční či nádennické, jež platiti má obec, — pak
je nepochybno, že »zur Herstellung und Erhaltung<<— k obnově
a udržování — nepatří jenom budovu kostelní opraviti, nýbrž
i sbořené nebo na sboření jsoucí budovy a části jejich znova zři
diti čilí vystavěti.
Stěžovatel opravdu také uznal tuto povinnost patronovu, že
mu jest zřizovati a udržovati (v dobrém stavu) budovy kostelní,
a to tím, že — jak z administrativních akt zjevno — sešlou
sakristii farního kostela K., jež rovněž tak jako zvonice jest částí
kostela, byv úředně vybídnut, od základu a u větších rozměrech
znova zřídil.

]e-li však tedy jisto, že patron povinen jest kostelní onu
\'čž, roku 1878. pro sešlost a schátralost sbořenou, jako část
kostela znova zříditi, nemůže povinnost tato změněna býti tou
okolností, že věž z důvodů stavební policie a stavební techniky
nemá býti již — jako sbořená věž dřívější — konstruktivně
s kostelem spojena, nýbrž že na jiném některém místě vhodném
lladco duchovní.
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má býti vystavěna, ježto přece jen zuova zřízena bude dříve
stávající část kostela v jiné způsobč a podobě, vyhovující po
měrům nynějším a předpisům stavebním.
Konkurenční však nařízení, výše uvedené, ukládá patronovi
povinnost zapraviti útraty, zřízením a udržováním budov kostelních
vzešlé, vyjímajíc práce nádennické a dovoz; jesti tedy patron
každým způsobem povinen vésti náklad stavby, jak jí žádají
okolností a stavební poměry kostela — pokud ovšem nutnost
stavby té nevzcšla z přibylých anebo zvýšených bohoslužebných
či náboženských potřeb obce, — a tudy mínění stěžovatelovo, že na
stavbu nové věže přispěti jest povinen jen tou částkou, jakéž by
třeba bylo na opravu věže staré, v nařízeních, o této věci roz
hodujících, nemá opory ni důvodu.
(Budw. XVlll.

č. 7889)

Vácslav Kocián.

Kdy, kde a jak dovoleno jest honiti v neděli a ve svátek dle
interkonfes. zák. ze dne 25. května IBGB.ř. :. č. 4_9.odst. VI. čl. IS.
a odst. VII. čl. IB.
Nález správního soudu ze dne 8. června 1894. č. 2244.

jistému Karlu ]. administrativní úřady zakázaly v neděli
a ve svátek honiti. Zákaz ten v pořadě instančním potvrdilo
i c.k. ministerstvo orby rozhodnutím ze dne 8. dubna 1893.
č. 4279. Do tohoto rozhodnutí ministerského K. ]. si stěžoval
správnímu soudu, jenž stížnosti jeho také skutečně vyhověl a mi

nisterské

ono rozhodnutí

zrušil nálezemze dne 8. června

1894. č. 2244. a to z těchto

důvodů:
Administrativními úřady vydaný a ministerstvem orby v po
slední instanci potvrzený zákaz, honití v neděli a ve svátek, opírá
se vyhláškou místodržítclskou ze dne 28. ledna 1853. štýr. zem.
zák. Il. d. odst. 18. a dekretem dvor. kancel. ze dne 15. prosince
1808. (sb. pol. zák. sv. 31. str. 131..)') — Tento dekret nařizuje,
by honíti v neděli a ve svátek nejpřísněji bylo zakázáno, a zákaz
tento opětně oznámen byl uvedenou vyhláškou místodržítclskou
s dodatkem, že i každé rušení služeb Božích honbami jest za
kázáno.
Pražádné není pochyby, že, „„ jak zřejmo z nadpisu dekretu
dvorn. kancel. ze dne 15. prosince 1808. — zákaz, o nějž tu jde.
vydán byl za účelem svěcení neděl a svátků, že tedy základem
tohoto zákazu byl zřetel pouze náboženský a nikoliv honitba sama
') Viz Jaksch »Gesetzlexikonc sv. Vlll. str. 178.
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ani zemčdělství, jako tomu při ostatních odstavcích policejních
předpisů honebních, místodržitelským oznámením republikovaných.
7—Může tu tedy jíti jen oto, zdaž ustanovení dekretu d\'or.
kancel., sporný onen zákaz oznamujícího, za nynějšího zákono
dárství ještě lze applikovati čili užitiř
Na tuto otázku však odpověditi 'jest záporně.
Zákon ze
dne 25. května 1868. ř. z. č. 49. o interkonfesních poměrech
občanů státních stanoví v odst. VI. čl. 13., čeho každý zanechati
neboli od čeho ustati jest povinen () dnech svátečních vzhledem
ku službám Božím. Dle tohoto článku musí ve svátky kterékoli

církve nebo společnostináboženské po čas hlavních služeb
Božích na blízku chrámu Páně přestativše, neboli nesmí
nic býti činěno, čím b_\ slavnost bvla rušena nebo co by jí b\lo
na újmu.
Dle tohoto ustanovení zákónného tedy žádná honba, at

jakákoli,po čas neboli mezi hlavními
Božími

na blízku kostela

službami

rozhodněv nedělea svitky

díti se nesmí, poněvadž by to nutně rušilo a bylo jistě na újmu
slavnosti (dne svátečního); leč v čas před hlavními službami Božími
nebo po nich i na blízku kostela a každou dobou ne na blízku kostela
tak, že vyloučeno jest rušení služeb Božích honbou samou jest
honíti dovoleno.

Poněvadž pak dle čl. 16.1.c.\šecl\a

ustanovení dosavadních

zákonův a nařízení, ať z jakéhokoli vyšla důvodu a v jakékoli
formě, i pokud zde, t. j. tímto zákonem výslovně zrušena neb) la
pozbyla své platnosti, takže dovolávati se neboli užíti jich již
nelze, — nemá tedy ani výše uvedeným dekretem dv. ze dne 15.
prosince 1808. stanovený b e z v ýj im e č n ý zákaz, honiti v neděli
a ve svátek, dnes již platnosti, a bylo tudíž nutno sporné ono
rozhodnutí, jímžto honiti v neděli a ve svátek vůbec zapovězeno.
zrušiti.
'Budw.

XVIII.

č. 7948.

Vácslav Kocián.

\Úplnč v originálu zní tento čl. 13: »Niemand kann genóthigt \\ cr
den. sich an den Feier- und Festtagen einer ihm fremden Kirche odb'eiRe
ligionsgesellschaft der Arbeit zu enthalten. — An Sonntagen ist jedoch \\ .ih
rend des Gottesdienstes jede nicht dringend not'wendige (')ň'entliche Arbeit
einzustellen. — l'erner muss an den Festta cn \\as immer fůr einer Kirche
oder Religionsgenossenschaít \\“áhrend des lauptgottesdienstes in der .\'áhe
des Gotteshauses Alles unterlassen werden, \\as eine Stórung oder Beein—
trachti ung der Feier zur Folge haben kónnte.
asselbe ist bei den herkómmlichen feierlichen Processioncn auf den
Plátzen und in den Strassen zu beobachten, durch welche sich der Zug benegt. .
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Romanarum Congregatíouum decreta
IIOVISSIIDŽL.

S. Congreg. Epíscop. et Regular.

Dc usu rotae dictac velocipcde!
Perillustr-is ac Rme Dne uti Fratcr.

I—IaecS. Congregatio

lipisc.

et Reg. maturo examini sub

jecit, quae Amplitudo tua retulit circa Sacerdotes utentes rota
dicta Velocipede.
Itaque S. eadem Congr. zelum et pruden
tiam Amplitudinis Tuae collaudat atque commendat, nam pr o
hibitio hujusmodi non solum liberat a corporis pcriculis Sacer
dotes ipsos, sed scandala avertit a fidelibus et irrisionem ipsorum
Sacerdotum. Interea tibi adprecor a Domino fausta omnia atque
prospera.
Amplitudinis Tuae uti Frater
Romae 28. Sept. 1894.

Isidorus Car.Verffal'racf.
h

Spolek svatého Josefa
k podporování světského duchovenstva ve výslužbě pro církevní
provincii českou.
Dle výroční účetní zprávy XXII., která za správní rok 1894
(od 1. listopadu 1893 do 31. října 1894) tiskem vydána jest, čítá
spolek sv. ]osefa 32 zakládajících členů 5 vkladem 9700 zl. Činných
či přispívajících členů přistouplo 100 totiž od čísla spolkového
1320 do 1420; farářů 19 a kaplanů 81; z arcidiecése pražské
29. z diecésc králové-hradecký 23, z litoměřické 21' a z budě
jovické 27, dle národnosti 82 Cechů a 18 Němců. Počet zemřelých
členů v tomto roce jest: přispívajících 14, a deficientů 4; na od—
počinek odebrali se 7 _ a 1 deňcient vstoupil opět do správy
duchovní. Od založení spolku přistouplo do konce správního roku
1894 členů přispívajících 1420, z těch vystouplo 44, před časem
stalo se deňcienty 20, zemřelo 144, podporu dostávalo 66 dcíicicntů,
z nich zemřelo 28; zbývá členů přispívajících 1148.
Stav .jměni koncem správního roku 1894 jest následující:
přebytek zr. 1893 na hotovosti 22 zl. 78 kr., a 243.218 zl. 49 kr.
\; cenných papírech. Nové příjmy během roku 1894 vykazují se
co roční příspěvky 17.535 zl. 50 kr. a vstupné 2817 21., na úrocích
z jistin 10.798 zl. 28 kr. po srážce úroků vyrovnacich při za
koupení cenných papírů per 193 zl. 37 kr. zbývá 10.604 zl. 71 kr.;
hotové peníze za cenné papíry 1946 zl. 21 kr., cenné papíry za
hotové penize 20.499 zl. 60 kr. Uhrnem obnáší příjmy 32.926 zl.
20 kr. na hotovosti a 263.658 7.1.9 kr. v cenných papírech.
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Oproti tomu během r. 1894 jsou vydání za tiskopisy, poštovné
a běžná vydání 1376 zl. 89 kr., podpory 38 oprávněným defi
cientům 11.345 zl. 95 kr., vrácené splátky 64 zl., hotové peníze
za cenné papíry 20.114 zl. 30 kr., cenné papíry za hotové peníze
1946 zl. 21 kr., úhrn všech výdajů 32.901 zl. 14 kr. na hotovosti
a 1946 7.1.21 kr. v cenných papírech. Zbývá koncem správního
roku 1894 na hotovosti 25 zl. 6 kr., a 261.711 zl. 88 kr. v cenných
papírech.
Velké státní papíry na 5000 žl. a 10.000 zl., celkem 215.000 21.
uloženy jsou k vůli bezpečnosti v k. a. konsistorní pokladně. —
Uhrnný obnos, který posud od spolku deňcientům vyplacen byl,
činí 63 617 zl. 92 kr.
Dle usnesení \alné hromady ze dne 3 května 1893 ponechán
na další tři leta (až do r. 1896) opět klíč k vyměření podpory
oprávněným deňcientům (dle „* 15. stanov) totiž za- každý rok
členství A—U (annus unionis) 10 zl. 21 za každý na příspěvcích
složený zlatý I'“ (_ílorenus)jeden zlatý. Rozdělování podpory děje
se dle „$14. spolkových stanov. Deňcienti oprávněni na podporu
přihlastež se u správy spolku (na faře u sv. Haštala v Praze)
s připojením dekretu na odpočinek.
Dle usnesení valné hromady ze 7. května 1890 slouží se za
duši každého zemřelého člena spolkového mše sv.
Tato výroční zpráva obsahuje dle usnesení valné hromady
jména též zemřelých a v roce 1894 na odpočinek vstouplých členů

spolkových.— Kdo se chce státi členemspolku,

af zvolí

si fassi spolkovou, kaplan od 400 7.1.do 1000'zl., farář od 600 zl.

do 1000 zl., ze zvolené l'assiplatí „roční přlspčv ek dvě procenta
na př. 7.lasse 600 zl. 2x6:
12 zl. ročně; příspěvek platí se bud'
v lednu za celý rok, aneb v lednu a červenci pololetně. Clen
spolkový platí též infrres (vstupné zápisné) které se řídí dle
fassc a stáří člena.

V 1. stupni stáří spolkového (až do plnych 30 let) platí se
2 procenta fasse, tedy právě tolik _co roční příspěvek činí;
v 11. stupni sráři (od 30—40 let) platí se 4 procenta l'asse;
\; stupni 111.(_od 40—50 let) platí se 6 proc. fasse;

v stupni IV.

(od 50—60 let) 8 proc., od 60 let platí se 10 proc. Ingres se platí
buď hned při zápisu celý, což pokladna spolková nejraději vidí;
aneb po 4 roky \ždyn v lednu '/_,

aneb po 4 roky v lednu

aspolkovou800
červenci po zlVs bude
—— apř.:
A. jest
stár 422x8
let aspřistupujes
fassí
platit rocni
prispevek
__16 zl.aingres
6x8:48
zl.; může tedy platit buď najednou ingres 48 zl.aneb

po 4 roky v lednu po 12 zl., aneb po 4 roky v lednu a čer
venci

po 6 zl. ——

o se dotýče katechetů

na školáchobecnýchamě

st'anských, poněvadž od 1. ledna 1889 mají svou zvláštní pensi
a k tomu mnohem větší než kněží ze správy duchovní požívají,
ustanovila mimořádná valná hromada dne 9. května 1894 toto:
Katecheti vůbec přijímejtež se za členy spolku ——kdyby za to
žádali —- bez rozdílu, na kterých školách by působili abez ohledu
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na jejich zákonné výslužné. Budiž ale pro budoucnost pravidlem
ba zákonem všeobecným, že katecheta neb učitel náboženství neb
professm — nechť si přistoupil za člena bud' jako kaplan aneb
jako larář aneb jako katecheta — přijímaje svou pensi a zároveň
jako spolkový dcňcient i podporu spolkovou, nesmí býti ve vý
hodě oproti deficientu bud' faráři aneb kaplanu s touže fassí a se
stejnou dobou let i působnosti i členství; t. j. spolek sv. Josefa
členům katechetům dcňcientům případně toliko doplatí na pod
.poře k jejich 'výslužnému až do výše, by byli na roveň s deň
cienty faráři aneb kaplany.
Kdo chce za člena spolku sv. Josefa se přihlásiti, musí udati
svůj charakter, obydlí a poslední poštu, i diccési a stáří dle da
tum narození a fassí spolkovou, jakou si zvolil, jakož i výslovně
podotknouti, jak hodlá spláccti ingres a jak odváděti chce pří
spěvky. Jakmile zapsán jest za člena, obdrží poštou stanovy
a stvrzenku o vkladu peněžním a číslo spolkové; toto musí při
každém budoucím zasýlzíní příspěvku k jménu svému připojiti.

Nejvhodnějšízpůsobzasýlánípenězjest poštovní
na farní úřad u sv. Haštala v Praze.

P razc,

poukázkou

dne 4. ledna 1895.
Jan Havlů,
hl. farář n' sv. Mikuláše, starosta spolku
osefa.

Literární oznamovatel.
Charakteristika

Husových Listů.

Napsal Fr. Filip Konečný.

Otisk 7. >>Vlasti.crV Praze 1894. Knihtiskárna

Cyrillo-Metho

dějská (V. Kotrba) Nákladem vlastním. (Cena 60 kr.)
Jsou otázky, jež mocně působí na mysl i vůlilidskou, otázky,
při nichž oddává se člověk více srdci než chladnému rozumu,
jenž touží po pravdě objektivně. K takovým otázkám u nás patří

otáz ka husitská.

Co již napsáno 0 Husovi! Co chvalořcčí

na »mučenníka Kostnicke'ho,<<na »mučenníka za pravdu! A přece
otázka ta posud nebyla jasně rozřešena, posud určité odpovědi
nebylo k ní dáno, ——ba řekněme, nebylo věnováno ni péče ni

námahy, by otázka uvedená byla správně,
v cdlivě

d ob ře a sp r a

rozřešena. Jest věru již na čase, bychom, zanechajíce

plan ého mluvení a opisování, sáhli po spisech Husových a líčili
povahu Husovu dle toho, jakym v pravdě byl, ne však tak, jakým
Husa míti chce novohusita naší doby. V příčině té platně nám
prospěl slovutný učenec a bohoslovec český Dr. Lenz záslužným
spisem, »Učení mistra Jana Husí.: kterýžto spis svědomitě byl
pracován na základě spisů I-lusových. Když však souborně byly

vydány listy

Husovy,

vého světla k naší otázce.

spis »Charakteristika

podáno mnoho nové látky, mnoho no
Dokladem k tomu jest právě vydaný

Husových listů.“ — Osvědčený

spisovatel na poli apologetickém předeslav, jak mnoho zneužívá
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se jména Husova, klidné a jasně lí_čí Husa, jak se objevuje ve

svých listech. Nejprvepoznáváme »upřímno u zbožnost:
llusmu a dospějeme již na str. 7. k názoru, že v listech Huso
\\'ch neplatí nade všecko jen čest Boží a jen vůle Boží.
Velmi pěkný jest odstavec 0 m u čen n i c t ví II u so \ ě.
ll'us po mučennictví nebažil aniž ho \yhledával (str. 8.) Umírá- lí
\šak na hranici, umírá za své přesvědčení, nikoliv za objektivnou
pra\ du (str. 60..) llusův poměr k objektivně pra\ dě jasně označen,
když podán dle I.istů\ obraz llusova svědomí a učenosti (str,
1-.-60) Ctenář poznává,. že llus byl citlivým \ záležitostech
vlastních, bezohledným proti odpůrcům (str. 16.), poznává, že
lltiSovo svědomí nebylo objektivně pravdivým, vidí, jak horlil
llus pro mravní povznešení stavu kněžského, ale jest mu uznatí,
že příčinou roztržky mezi Husem ačeským duch0vcnstvem katolí
ckým byla účast Husova na učení Viklefově (str. 24) Listy Hus
sovy nepodávají žádného důkazu o zvláštní učenosti filosofické
a theologické.
,
Méně známo jest, o čem dočítámc se na str. 49: »Ze mistr
jan byl snářem,
dověděli jsme se až z Listů jeho.<< Doklady
k tomu najdeš na str. 49—52. I)lc toho nutno uznati, což na
psáno na str. 53.: »Ten Mistr, jehož nám neustále dělají věda
torem, ukazuje se ve svých českých spisech a listech theologem
a filosofem prostředním, ba dokonce i slabým, ukazuje se náru
živcem. ba i snářem. Na str. 61—64 řcč jest o zastancích Huso
vých, kteří ho dělají »mučenníkem za pravdu. Stať tuto co nej
vřeleji doporučujeme s přáním, aby vzácná pozornost věnována
byla zásadám oslavovaného Husa, jak uvedeny na str. 65—71.
Výbornou jest úvaha o vychvalované svobodě, k níž prý Hus
svým odporem velikému množstvu dopomohl, jíž se prý Hus
proti Římu zastal (str. 71.—78.l Na stránkách následujících vylí
čena děsná nauka Husova: »Kdo dopustil se smrtelného hříchu,
pozbývá práva a schopnosti k úřadu, majetku, dosavadní povin
nostía. (str. "FS.—843 Na konci zvláště označují se listy pěkné
a čtenář se pozorným činí, jak Hus lidu podkuřoval a sváděl (str.
85—893. Hus sám věděl, že píše v listech věci závadné. Proto
prosil a napomínal: vopatrně střežte listy. << Na omluvu nespráv

ných
zásad Husových
uvedena
slova protestantského
Dia. Lechlera:
»NVíklcf
jcst mistrem,
IIus žáákem. —spisovatele
—
lIus nebyl myslitelem p ůvo dní sí ! y, nebo původní iníciativv:
on nebyl tvorčím duchem. K tomu nedostávalo se mu daru spe
kulativního, nadání dialektického a systematického. — — ———
Hus není povahou dvojnásob utvrzenou.<< Při tom při všem úplně
nestranně vede si pan spisovatel. Proto i rád vyznává na str. 90.
»jedna jediná stránka pěkná zaří dosud v Husovi, že byl totiž
neúhonného života, že miloval řeč i národ svůj.< Konečně, když
kladně rozřešena otázka o právním prohlášeni Husa za kacíře,
vřelé a vroucí napsáno jest slovo k naší intelligenci české.
Toť obsah vydaného spisu. Dle uvedeného jasno, že psáno
vše jasně a srozumitelně. Kniha jest slohem každému pří
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stupna. Vše, co se tvrdí, ihned dokazuje se. Není tu názoru, jenž
by jen na plano, frazovitě byl napsán. Z té příčiny přítomnou
práci doporučujeme všem, kdož hleda'jí-jasného poučení o povaze
llusově, jsouce přesvědčeni, že se každému dostane dosti světla,
by poznal, kde jest pravda.
Uprava knihy jest.pčkná. Po našem názoru bylo by dobre
při budoucím vydání knihu na více paragrafů rozděliti a příslušné
nadpisy dáti. Tím by rozhledu po knize valnč se prospělo.
lan Nep. Jindra, kněz v Augustineu ve Vídni.

Listárna redakční.
Dp. H. Z. v H. n P. — O této věci správní soud vydal
r. 1888. dva nálezy a “to ze dne 25._ dubna č. 1283. a 10. října
č. 3130., jež asi soudě dle dotazu míníte. Leč jsou otom ustano
vení novější a Vám přístupnější. jako na př. výnos minist. kultu
a vyučování ze dne 9. dubna 1890. č. 4484. (Ord. ]. praž. 1890.
str. 63.) odvolávající se na nové nařízení prováděcí známého zá
kona kongr., vydané dne 20. ledna 1890. č. ř. z. 7. zvláště š' 4.
ll. lit. c). »Mezi dávky . . .a- právním titulu.<< — (Ord. ]. praž.
1890. str. 25).

Nejlepším kriteriem v takovýchto případech jsou právní
zásady říš. sou du, jež ze \sbírky -Dr. Hye uveřejnilijsme
v tomto časopise vloni na str. 598. č. 15. (119 b), a č. 16 (1205.
a jež vyplývají z nálezů říš. soudu ze dne 7. července 1891. č. 112..
ze 4. května 1892. č. 121. a z 30. října 1891. č. 195.

Podrobný

nálezsprávního

soudu o jednomz ta

kovýchto případů (z '/„392. č. 36—14)vizte tolikéž v »Rádci ducha
z r. loň. 1894. str. 309.

Dp. A. D., far. na V. — Možno-li, zašli nám onu fotografii;
čl. v_některém čísle příštím. Stran dodávky vody třeba podrob
něji vypsati. co v příčině té podniknuto a kam _až věc dospěla.
Dp. Š. z: S. „_ Všecko Vám vysvětlí výnos c. k. minister
stva finančního

ze dne 23. června 1891. č. 45278

o vyměřování poplatků _

uveřejněný v Ord.1.

ex

1890. »—

praž. 1891.

str. 147. (H. b).

p.
p?.

Rš. (! jiným.

Pro dotazy ——at o věci všeobecné

neboIsoukromé— korespondenční
ho (1i. Sapiamus !

lístek rozhodněse ne

Spisy redakci zaslané:
“Vlasim Ročník Xl. (Zíslo 4. Nástin učení Jana Amosa Komen—
ského a učení Petra Chelčického. Napsal Dr. Ant. Lenz.
(Pokr.) Našimvlmditelům. Jaroslav Tichý. Růžencová babička.
Obrázek ze 'Lďárských hor. OJ Vlasty Pittnerové. (Pokr.)

josef Benedikt Cottolenqo. Příspěvek k dějinám katolických
kněží lidumilů. Píšej. Flekáček. (Pokr.) Zlatovv Čechách Napsal
dr. Miroslav Skalák. (bok.) Z básni Frant. Stastného. Sníh. —
Ve chvíli bolestí. ——Mé touhy. — Syn kostelníkův. Román.
Napsal Carlos Frontaura. Přeložil ze španělštiny Fr. Dolejš.

() nálezu 'I'ell-cl-Amarnském. Napsal Fr. V. Zapletal Ord.
Praed. Upřímné slovo o lásce k vlasti. Píše Fr. Pohunek.
(Dokonč) Samovražda. Napsal M. Křikava. Družstvo Vlastl
jeho odbory a fondy a naše katolické poměry vůbec. Píše
Tom. Skrdle. (Pokr.) Umění. Literatura. Drobné literárníajiné
důležité zprávy a úvahy. Zprávy spolkové.
((Výclzomtelc»», listu věnovaného zíjmům křesťanského školství,
vyšlo právě redakci F r. Pohun ka ročníku X. číslo 3. s ná
sledujícím obsahem: Slovné obrazy. Napsal Frant. Vaněček.
Katecheseoslužbách Božích. Dle znění katechismu Skočdopo—
lova. 'L poznámek seminářských uveřejňuje l". Il. Muziky, ko
medie, divadla atd. a školní mládež. Píše Frant. Perka, kněz
diecése brněnské. (Dokonč) Poznávejme žáky i dle jmen!
Napsal Al. Dostál. Řeč hlavniho pokladníka Frant. Xav.
Schramka ve slavnostní schůzi spolku pro vychováváni katoli
ckých učitelů (Dílo Blah. jana Křt. de la Salle) ve Vídni.
Drobnosti. Spisy redakci zaslané. Konkursy. — »Vychovateh
vychází vždy 5., 15. a 25. každého měsíce a předplácí se
v administraci v Praze, klášter Dominikánský, jilská ulice,
celoročně 3 zl., půlletně 1 zl. 50 kr.
<r0brana». Vyšlo ročníku XI. čísjo 2. s následujícím cenným
obsahem: Zemské sněmy; Fr. Zák. Osmihodinná doba pra
covní. — nijak se stali Cechové na Rusi žijící pravoslavnými.
Discipulus. Casové zprávy. Drobnosti. — K tomuto číslu při
dán jest P. Kopřivy »Kalendáře pro mrtvé a živé duše<<
sešit 1. ročníku XI. — Obrana vychází 5. a 20. v měsíci.
Předplácí se celoročně 2 zl., s přílohou 3 zl. v administraci
»Obl'any<<v Praze 1508—lI. Hlavně vzdělanějším kruhům do
poručujeme »ObranUu co nejlépe.

Beránek Boží. Sedmero postních kázání, jež sepsal a 1. P. 1894
ve farním kostele sv. jakuba v Telči kázal Frant. janovský.
Schválená od nejdůst. bisk. konsistoře v Brně.: V Telči. Ná
kladem českého knihkupectví Iimila Solce 1895. Cena 60 kr.
— Spisovatel čerpá zcela přiměřeně v postní době látku ke
svým kázáním hlavně z utrpení Páně. Tyto vážné a hluboké
pravdy Boží aplikuje na duševní potřeby svých posluchačů;
každý stav tu najde poučení, každému mluvcno do srdce.
Doporučujeme.

Kasatelňa.

Ročník xv. Číslo 4. a 5.

Kasatel. l-Iomiletický čtvrtletník. Ročník 11. Čis'o 1. Redaktor:
Dr. jan Kubíček, prof. pastorálky při c. k. fakultě bohoslo
vecké v Olomouci.

Zdrirne' děti. Řeči postní. Sepsal P. Isidor Theodor Zahradník,
kapitulár strahovský a koop v jihlmě. Se svolením nejd. bisk
konsistoí'e v Brně. lel ladem C_\iillo-Methodčiskeho knihkupe
c'tvi (š. Francl

v I'i ale.

112 strzai \-ell\á 8".

Cena

70 kr.

-—-—

Ctenáři naši znají spolupracovníka našeho dp. Zahradníka jako
kazatele výborného a to trváme je pro kázání -— jež se však měla
dříve dáti do tisku -— doporučením nejlepším.
“()/trauma
Vyšlo ročník-u Xl číslo 4—s následujícím cenným
obsahem: Tii knihy FL' Zák. O příčinách atheismu. Napsal
hl. dr Lugen Kadeřávek. I\oruna. (__Dějepisnáčrta.) Napsal
Alois Dostál. (Pokračování. ) Feuilleton. Díscipulus. Čascnó zpu'nv.
——I\ tomuto číslu piidán jest P. I\opí'-'iv_\Kalendáíe pio nunc
a Ži\é dušea sešit 2. ročníku XI. — Obrana vychází 53.a 20.
\ měsíci. Předplácí se celoročně 2 zl., s přílohou 3 zl v admi
nistraci .:Obranys: v Praze 1508—11. Doporučujeme »Obranu:

co nejlépe a upozorňujeme zároveň na prosbu nakladatele \ čísle

tomto: Prosíme uctivě, by veld. pání duchovní obzvláště
\' městech
a pokročilejších místech 11:1"naši»Obranuv upo
zorňovali a ji doporučovali. V kruzích těch je dosud málo roz

šířena, ač'přímo

pro- ně je psána.

Prosíme snažně všech

svých ct. přátel, by nám laskavě oznamovali adressy, na něž
bychom časopis zaslati mohli. »Obranua rozšiřovati v městech ——
toť nový náš úkol.
Náš Domov. Ročník IV. Císlo 4. Obsah bohatý, vyobrazení zda
řilá. Doporučujeme.
JInsenm. List bohoslovců česko-moravských. Sešit Il. Pořadatel:

jan Staněk. Sešit tento jako sešity předešlé vyniká bohatostí,
rozmanitostí a vniternou cenou. Doporučujeme vřele
Louňovice pod Blaníkem. Nástin dějepisný. Podává Dr. josef

Burian. (5 původní autotv pií dle fotografie.) Celý výtěžek vě
nován účelům Jednoty l\atol. tovaryšů v Praze. Cena 50 kr.

Upozorňujeme na

„OBRHNU “.
Časopis kátoliclío-ápologetický.
>O_BRANA<< věnována jest zájmům l\atolicl\o—politickym
a specielně apologetickým; vychazi čtrnáctidenně (5. a 20. __dne
\ měsíci) _s__boqutým_ obs_a_he_mzve vk_u_s_ne'
zgprtwe ĚQIČ'QŘĚÝŽ':

Celoroční předplatné 2 zl.
Expedice \“ Cyrillo-Methodčjské knihtiskárně (V. Kotrba) v Praze
1508—11
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Neděle 11. v postě.
Výklad.
»Za onoho času pojal Pán ježíš Petra, jakoba ajana a vedl
je na horu vysokou.

.<<
Tři apoštoly jako zástupce všech ostatních vyznamenal Pán
ježíš, proměniv se před nimi a tím již za živa dal jim nahléd
nouti za onu roušku, jež dělí tento život od onoho po smrti.
Petra zvolil proto, že týž měl býti hlavou ostatních, jakuba, že
tento apoštol byl první, který pro Pána svého trpčti měl a jan,
že jediný smrtí přirozenou sešel, avšak nejvíce trpčti, nejvíce dů
kazů o své věrnosti a lásce podati mčl. Poněvadž na sv. Petru
chválí se obzvlášťjeho víra, na jakubu jeho naděje, na janu láska,
představují tito tři jaksi tři božské ctnosti: víru, naději a lásku.
Proč vedl je ježíš na horu.: Aby jim a nám všem ukázal,
že kdo chce Boha vidčti, kdo chce v slávu Boží jednou nahléd
nouti, musí se duchem vyšinouti nad život pozemský, potlačiti
žádosti, jež ho k světu poutají, nesmí v péči o pozemské věci
utonouti. Též proto vedl je nahoru, že tam byli nerušeni vůči
tak vznešenému divadlu, jež se zrakům jejich objeviti mělo, zrovna
tak jako ten, kdo pro duši svou mir, pro rozbouřené srdce pokoj
hledá, nesmí zůstati nadále v hluku svčta, nýbrž třeba v něm žil
tělesně, duševně aspoň 7. něho \'yjíti, duševní samotu si oblíbiti
musí.
»I proměnil

se před nimi<<. . . . t. j. tvář Páně, ač povždy

byla rázu vznešeného, stala se obzvlášť jasnou a nebeskou. Kdo
v modlitbě zalétne k Bohu upřímně a vroucně, toho tvář též se
stkví v jasu nebeském. Obličej je prý zrcadlem člověka; ač pří
sloví to někdy mýliti může, poněvadž jsou lidé, kteří se umí
přetvařovati, t. j. dobrými a něžnými se zdáti, ač jsou zlými,
přec jen v nejčastějším případu pravdivost jeho se osvědčuje.
Dobrému člověku záři dobrota z očí a třeba tvář jeho nebyla
[(:hlce duchovní.
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krásnou, ona je přec každému milou, kdežto tvář ničemy, třeba
byla sebe krasší, vzbuzuje často nevysvětlitelný odpor. Tvář je
ta kniha, v níž otištěny jsou žádosti i myšlénky naše, v ní lze
věru každému jen trochu světa zkušenému, vyčisti všecko. Vizmc
zloboha, jak se tvář jeho mračí, brvy zlostně stahují; jaká vášeň,
jaká rozrušcnost duševní rozorala jeho lice! Vizme naproti tomu
ctnostného, nevinného, nepraví-li nám jemný růměncc jeho všecko?
»Pane, dobře jest nám zde býti, učiňme . . . .c Petr raduje
se jako každý ctnostný člověk ze všeho krásného; kdyby to bylo
sebe nepatrnější ceny, dobrou duši to potěší, protože ona ncní
požitkem divých rozkoší přesycena, jako srdce mnohých bohatých
lidí, kteří uživše na světě všeho, přesytivše ducha i tělo své,
končí život neklidně, ne-li zoufale, když neštěstím sebe menším
navštíví je Pán, kdežto chuďas, jenž neužil na světě nic dobrého,
vydrží mnohé i těžké protivenství, poněvadž mu je zvyklý, po
něvadž ví a myslí, že to v tom životě vezdejším jinak býti ne
může a že Pán, bez jehož svaté vůle ani vlas s hlavy nesejde,
nesloží na ramena jeho víc, než může unésti.
Ostatně sv. Petr ukázal zde i jistou chybu — byl totiž so
beckým a v tom je obrazem oněch lidí, kteří myslí víc na požitky
tělesné než duchovní, kteří by rádi vzali blaženost, ale bez utr
pení, korunu, ale bez boje, mzdu bez práce. Rímský vůdce
Marius položil sejednou táborem proti nepříteli, ale tak, že tábor
jeho vší vody postrádal; když vojínové reptali, řekl jim: »Chcete
vodu? Tarn v táboře našeho nepřítele je vody dost. Vzhůru do
boje!: Večer měli vojáci co píti. Chceme nebe.> Možno ho dosíci,
ale ne bez boje,--jenž se nám v tomto životě sám naskytá.
»Aj, oblak světlý zastínil . . .a Když Petr byl nejvíce v ra
dostném vytržení, přišel oblak a to tam bylo nebeské divadlo.
Casto stíhá neštěstí mnohé dobré, opravdu šlechetné duše tak,
že se zdá, jakoby se Pán od nich úplně odvrátil; ale není tomu
tak. On je zastiňuje oblakem rozličného dopuštění Božího, avšak
ten oblak se opět protrhne a slunce Boží milosti svítí jim zas,
jen když opřeli se důvěrně o kotvu víry, naděje a lásky, jíž |im
poskytuje.
»A hlas z oblaku: tentot . . .a Slova tato jsou hluboce věro
učná; tak jako v řece jordánu, tak i na hoře Tábor vyznává Bůh
Otec Pána ježíše býti Svým Synem, tudíž i druhou božskou osobou,
jako se vůbec z celé události dnešního sv. evangelia učíme, jaké
oslavení čeká nás při z mrtvých vstání, vstaneme-li k životu a ne
k smrti.
»Uslyševše to, padli . . .<<jaký zmatek panovati bude teprve
v den soudný, až Pán Kristus zahřmí ve vší slávě a velebě na ty,
kdo hlasu jeho na světě slyšeti nechtěli, když spravedlivý Petr
klesá v mdloběl?
»Toho poslouchejte . . !: Ač se poslušnost k Synu Božímu
sama sebou vyrozumívá, nicméně výslovně přikazuje ji Bůh Otec.
Ale jak pak osvědčímc my, kteří nemáme toho štěstí, zříti
Pánu ježíši tváří v tvář, tuto poslušnost? Slyšeli jsme zajisté
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mnohokrát jeho slova, jež promluvil k apoštolům: »Kdo vás slyší,
mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá;<< nuž, možno-lí nám
býti v pochybnostech, komu dlužní jsme poslušnost?
Komuž jinému, než nástupci toho, jemuž řekl Pán ježíš:
>>Tyjsi Petr, t. j. skála.“

jsou lidé, kteří považují to za lepší, slouti katolickými kře
sťany, nepovažují však za potřebné, povinností katolíků plnítí.
Co soudíte, drazí v Kristu, o takových? Co byste mohli jiného
soudití, než co soudívají lidé o takových svých spolubližních,
kteří se dají do některého spolku zapsati a pak povinností spolku
neplní, kteří jsou na př. hasiči jen při parádě

a ne při olmi.>

Takový úd bývá krátce ze spolku vyloučen a totéž by zasluhoval,
kdo je katolíkem jen dle jména, nenechá si však nikde a nikdy
ujíti příležitostí, aby se o svou víru způsobem nešetrným neotřel,
nepřátely naše neposílil a s nimi po skále Petrově blátem ne
házel. Pravíte, že lidi takových není.> Ba je a mnoho jich je,
kteří jsou tak zbabělí, že z Církve, která se jim nelíbí, k níž dů
věry nechovají, nevystoupí.
Jsme katolíky; budme hrdí na to slovo, k němuž se dnes
víc než 250 míllíonů lidí hlásí, lidí nejvzdělanějších s nejpředněj
šími hlavami korunovanými! Postavme se co jeden muž kol ve
lebného kmeta na stolci sv. Petra, k němuž doznívají až dosud
s posvátné hory Tábor slova Boží: »Toho poslouchejte!<<
Nic at“ nedovede vytrhnoutí nás ze svazku, v němž již ro
dičové a předkové naši trvali, víra Kristova bud' nám posvátnou,
ona je kotvou naší v životě a ve smrtí. Amen.
Josef Kousal, farář v Keblově.

Neděle III. v postě.
0 smilstvu.
»Smilstvo pak . .. nebudiž ani jmeno—'
váno mezi vámi, jakož sluší na svatéx
Efes. 5, 3.

Nejmilejší! Naše sv. náboženství učí, že máme býti svatí,
protože jest svatý Bůh, v_Něhož věříme. již v starém zákoně pravil
Bůh skrze Mojžíše: »já jsem Hospodin, Bůh váš. Svatí budte,
neboť já svatý jscmc. lIl. Mojž. 11, 44. A v novém zákoně řekl
Spasitel: »Bud'tež dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý
jestx Mat. 5, 48. Přední pak apoštol jeho, svatý Pavel, píše:
»Tať jest zajisté vůle Boží —- svatost vašea. I. Thes. 4, 3.
A opět: »Nepovolal nás Bůh k nečistotě, ale k svatostic. Tob. 4, 7.
Ano, k svatosti povolal nás Bůh. Již na křtu sv. vlil nám do duše
Ducha Svatého. Od té pak hodiny pomáhá nám mnohým způ
21*
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sobem, abychom se Bohu připodobňovali a svatí byli. Svatí máme
býti duchem i tělem, svatí máme býti myšlením, žádostmi, řečí
l skutky.
Tomu 11tak, chápeme již dnešní napomenutí apoštolovo:

»Smílstvo pak

nebudiž ani jmenováno mezi

vámi, jakož sluší na svatéx Takbedlivěmásevystříhati
křesťan všeho zlého, že jistý hřích pro jeho ohavnost plným
jménem anijmenovati nemá, nýbrž jen s okolkem a obalem. Kněz
jakožto hlasatel pravdy musí ovšem někdy o tomto hříchu mluviti,
aby dal věřícím výstrahu.
Z té příčiny neostýchal jsem se mluviti o tomto hříchu již
dříve. Lkázal jsem vám, že to opravdu těžký hřích, protože ho
Bůh sám za těžký hřích píohlásil a vždy přísně trestal, protože
hrubě se uráží a zlehčuje důstojenstvi křesťanské. Ukázal jsem
vám to všecko proto, abyste se nenechali svésti k tomu hříchu
rozličnými výmluvami a námitkami, které směřují jen k tomu.
aby ukonejšily, uchlácholily, na chvilku k mlčení přivedly hlas
zlého svědomí.
Ale jsou, Bohu žel, lidé, kteří takovými úvahami od hříchu
odvrátiti se nedají. Takoví potřebují proti hříchu vydatně—jšíholéku.
Takovým musí se postaviti jasně před oči následkové hříchu.
Co se týče následků smilstva, hodí se nám výborně, co pravi
Spasitel v dnešním sv. evangelium o duchu nečistém, že »přijmc
s sebou sedm jiných duchů horších nežli jest sám, a (ti že) ve
jdouce přebývají v člověku.: Tím naznačeno jest sedmero zlých
věcí, které pocházejí ze smilstva. A o těchto truchlivých n á sl c d
c i c h s m il st v a budu mluvití pro výstrahu a pro utvrzení bázně
Boží v dnešním sv. rozjímání.
Poslyšte mne mluvícího ve jménu Páně.

Pojednání.
Důkladnost věci vyžadovala by vlastně, milí křesťané, abych
"vám ukázal nejprve, jak velice hubí smilstvo zdraví, sílu, pružnost

a sličnost těla.

Ale svatost tohoto místa nedovoluje, abych

mluvil o těchto věcech zevrubně. Dostačí, připomenu-li, že žádný
hřích tak strašně se nemsti člověku na těle, jako tento hřích.
“,Všeliký liřícli,<< praví sv. Pavel, »kterýžkoli činí člověk, kromě
těla jest, ale kdo smilní, proti svému tělu hřeší<<. I. Kor. 6, 18.

lxníha ]obma 31,12

nazývá tento hřích »ohněm až do zahynuti

zžírajícim a všecky plody \ykořeňujicim, <<a každodenní zkušenost
dosvědčuje, že lidé, kteří \ mladém věku svém prostopášný život
\cdli, v manzelstvi obyčejně smutný ži\ot vedou, nemajíce, kdoby
je nazýval otcem, matkou. Spravedlivý a citelný to trest od Boha'
Leč odvrafme se od těchto věcí jinak dosti povědomých

a uvažujmeradeji duševní

následky

smilstva.'1yt'

bý\ají ještě hroznější než tělesné. Pi vni následek smilstva jest
za slep e n 0 st d u ch a. Nebylo moudřejšího člměka nad kra'lc
Šalomouna. Moudrost jeho stala se příslovím. Z daleka přicházeli
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k němu mocní tohoto světa, aby se pokochali ve výborných prů
povědich jeho. Ahle, tento moudrostí proslulý král ve svém stáři
modlám se klaněl. 1 což ho tak velice zaslcpilo? Nicjiného. nežli
to, že zadal své srdce nevěstkám. A tak bývá u každého člověka,
jenž hoví tělesné náruživosti. Ta naplňuje i nejosvicenější hlavu
jakousi mlhou, kteráž nedopouští, aby obracel člověk své myšleni
k Bohu. Kdo této náruživosti hoví, jest posléze jako zvíře nedbaje
ani na čest ani na hanbu.
D r u 11ý následek smilstva jest n e v ě r a. Felix vladař po
volal k sobě apoštola Pavla, aby slyšel od něho víru křesťanskou.
Pavel přišel a kázal, Felix pak pozorně poslouchal. Když však
mluvil Pavel o čistotě, zachvěl se Felix a propustil Pavla Sk. ap.
24, 24., 25. Proč asi se zachvěl, proč náhle se mu zprotivila řeč
PaVIOVa? Protože žil v nedovoleném poměru 5 cizí ženou. Tu
máte vysvětleno, proč má smilnik tak veliký odpor proti nábo
ženství, proč s takovým odporem poslouchá kázání, proč nikoho
na světě tak nenávidí jako kněze. V čem takový člověk sobě
libuje, to vira zavrhuje. Proto musí víra z cesty. Nejprve opovrhne
smilnik slovem Božím a modlitbou, pak i svědomím a zpovědi,
a posléze přemluví sebe samého, že po smrti nic nemá, že zhyne
jako němá tvář, a jest z něho dokonalý nevěrec.
T ř e t i následek smilstva jest v n i t ř n i n e p o k oj. Tento
následek zkusil sám na sobě sv. Augustin. Dokud se potácel
v tělesných rozkošech, nemělo srdce jeho pokoje, jak sám později
vyznal. Ký také div! jak by mohl býti sám sebou spokojen ten,
kdo rozdvojen jest s blahem svrchovaným, s Bohem nejsvětějšim.>
A smilstvo skutečně člověka s Bohem rozdvojuje jako každý těžký
hřích vůbec. Nic nezpomůže utápěti hlas zlého svědomí v proudu
divých radovánek. Jednou tcn hlas přece zase se probudí a ozve,
a čím později, tím hůře.
Čtv r t ý následek smilstva jest n e c i t e l n o s t. Prorok
Ozeáš pravi 4, 11., že smilstvo odnímá srdce. Svatá to pravda!
Vzpomeňte si, nejmilejší v Kristu, na nábožného krále Davida
a rcete, proč byl tak ukrutným, že dal svého věrného vojevůdce
Uriáše zabiti? Protože zhřešil před tím s manželkou Uriášovou.
Vzpomeňte si na Ilerodiadu a rcete, proč byla tak nelidská, že
žádala, aby byla přinesena hlava svatého muže, jana Křtitele, na
míse? Protože žila v nedovoleném poměru 5 Ilerodesem. T ažte
se dále odkud to, že smilnik surově nakládá s tím, kdo mu brání
v jeho nešlechetnostech, že zapuzuje a v bídě nechává ty, kdož
se stali obětí jeho hříšné náruživosti, že chladnokrevně opouští
neb dokonce i vraždí nešťastné tvory, které přivedl na svět hříchem —
rcete, odkud to, všecko? To jest tím, že smilstvo odnímá srdce.
Nomát' smilnik srdce, nemá citu k lidem, protože nemá víry a svě
domí. Kdo se Boha nebojí, co si dělá z lidí;>
P á t ý následek smilstva jest m a r n o t r a t n 0 st. O tom
netřeba šířiti řeči. Komu nezáleží na Bohu, ani na vlastni cti, ani
na osudu nevinných a svedených, co mu bude záležcti na penězích?
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Takový člověk se nerozmýšlí ani statek promrhati a pak dům od
domu choditi jako žebrák, jako tulák.

Nejhorší následky smilstva bývají posledn

í. Kdo se stal

otrokem tohoto hříchu, s těží se p ole p š í. Náruživost nečistá
nedá mu pokoje, táhne jej jako smyslu zbaveného brzy na to brzy
na ono bezcestí, až se mu stane posléze neodolatelným zvykem,
a zvyk, jak víte, druhá přirozenost. Ncsnadno takováto pouta
otrocká přetrhnouti. Ale snad se přece pozná takový otrok, když
ho sklíčí nemoc neb stáří? Kéž by dal Bůh! Ale polepšení vy
nucené nemocí neb sešlostí není obyčejně žádné pravé polepšení.
Což tedy zbývá smilníkovi ku konci života vezdejšího? Polepšiti
se nechce a nemůže, odejde na věčnost nesmířen s Pánem Bohem;
anebo ukončí ten bídný život, který bez rozkoše nemá proň vnady

ani ceny, zoufalstvím

a sebevraždou,

aby se naplnilo

Písmo, že smilníci královstvím Božím vládnouti nebudou.
*

*.

*

Nejmilejší! Vylíčíl jsem vám sedmero duchů, jež přivádí
s sebou duch nečistý. Poznali jste smutné následky smilstva, ježto
jsou, nepočítaje trestů tělesných: zaslepenost ducha, nevěra, vnitřní
nepokoj, necitelnost, marnotratnost, nekajicnost a zoufalství. Budiž
to výstrahou vám, kteří jste toho hříchu ještě nepoznali, ale ďáblem,
světem a tělem k němu ponoukáni býváte. Bděte a modlete se,
ať vás pokušení nepřemůže. Snáze jest zůstati ctnostným, nežli
od hříchu k ctnosti se návrátiti. Vy pak, kdož jste již na poloviční
cestě k zahynutí, vzpamatujte se; uchopíte-li se včas všelikých
prostředků k polepšení, můžete býti ještě spasení. Ten, jenž vy
pudil ducha ncčistého z člověka němého, vymaní i vás z drápů
ducha nečistého, abyste mohli zpívati Beránku Božímu se všemi
dušemi čistými píseň novou, píseň chvály a dobrořečení na věky
včkův.

Amen.

Klement Markrab, děkan na Smečně.

Neděle IV. v postě.

Starost o spásu duše.
»Co jest platno člověku, byť všechen
svět ziskal a na své duši škodu utrpěla.
M

6, 26.

Cestné bylo pro Pána ježíše ono Svědectví, jehož se Mu
dostalo od zástupu, zázračným způsobem nasyceného. »Tentot'
jest jistě prorok, tak pravili, kterýž přijíti má na svět.<r Nadšený lid
chtěl Pána ježíše hned učiniti králem israelským. Avšak bohužel
úmysl tohoto lidu nevycházel právě z nejupřímnějších útrob. Nebo
proč chtěli Pána ježíše králem učiniti.> Snad proto, že jim dával
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pokrm duševní„že učil je pravdě, že je vedl na cestu ctnosti, na
cestu k nebi;> O sotva, spíše proto poněvadž jim zázračným způ
sobem tělesný chléb opatřil. Od takového krále chtěli ještě více
časných statků nabytí a pohodlně zde na zemi živu býti. — Proto
jich chtěla většina Krista Pána králem učiniti. A že tomu tak jest,
poznáváme z'toho, že když Spasitel druhého dne témuž zástupu
() chlebě nebeském, duševním mluvil a Svoje nejsvětější tělo a
Svou nejsv. krcv jim za pokrm a nápoj k životu věčnému dáti
přislíbil ——tu téměř všichni Ho opustili, pravice:

tato, kdo jí může slyšeti.a jan 6 61.

»Tvrdá jest řeč

A snad mnohý z těchto

5000 zázračně nasycených volal pak před Pilátem: »Ukřižuj I—Io,
Ukřižuj Hola Zástup tento dbal tudíž více o chéb tělesný, než
o chléb duševní. A tak to činí i nyní mnozí křesťané. ——
O svoje
tělo se mnoho ba až příliš starají, ale málo o svoji duši. Pravý

pořádek
starali. —jest
O ten,
to bychom především o duši a pak též o tělo se
P oj e d n á n í.
Bůh stvořil tělo prvního člověka z hlíny, nesmrtelnou duši
však do těla vdechl. Tělo jest ze země a do země opět přichází
a jako hmota v prvky se rozkládá, duše však, majíc původ bez
prostředně od Boha, jest jeho podobenstvím, přijde též zase
k Bohu. Tělo naše jest jen jako skořápka, ve které zvláštní klenot
___duše — skryta jest. Oč se máme tudíž více starati;> Svatý
Augustin píše následovně: »Co máme tudíž milovati;> To, co na
věky trvá a to jest naše duše. Běžíš-li pro své tělo, běžíš-li pro
tento život sto mil, kolik mil máš běžeti pro svoji duši a pro
život vččný?< Ale spravedlivý Bože! vizme počínání mnohých.
Právě opak toho činí, než co by činiti měli! jak zdobí a šatí
mnozí své tělo — je-li však duše jejich okrášlena milostí Boží,
zbožný-mi skutky, neb zohavena hříchy, na tom jim málo záleží.
Vždyť do srdce nikdo nevidí, — myslí sobě. A přece někdo vidí,
přece nčkdo pozoruje; vidí a pozoruje Ten, jemuž patří duše
a jenž zkoumá ledvi a srdce naše. —- llrozí-li tělu nějaké nc
bczpečí, mají se lidé na pozoru, nešli by za žádnou cenu na př., kde
jsou divoká neb jedovatá zvířata, kde jsou nakažlivé nemoci —
avšak jak mnozí jdou často na taková místa, do takových spo—
lečnosti, kde jejich duši hrozí největší nebezpečí. ——Onemocní-li
na těle, posýlají rychle pro lékaře a vynakládají všechno, by ztra—
cené zdravi zase nabyli. —- Onemocní-li však jejich duše, jsouc
smrtelně těžkým hříchem zraněna, tu žijí týdny, měsíce, bai déle
ve hříchu, a nehledají uzdravení u lékaře duší, ve svátosti pokání.
——Mnozí lidé trmáceji se dnem i nocí, by si potřebnou výživu
opatřili, by statky své rozmnožili a dobře jednají, činí-li to po
ctivým způsobem. Ale jak převrácené a nerozumné by jednali,
kdyby pro svoje tělo, pro svoje časné statky tolik se namáhali,
ale při tom na svoji duši zapomínali, neb ji při tom dokonce
ztratili. »Co platno člověku, kdyby celý svět získal, na duši své
však ztrátu utrpělřc Mat. 16, 26. Mnozí rodičové se namáhají,
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by dětem veliké jmění zanechali; což však by to zpomohlo, kdyby
se mnohem více nestarali, by duši dětí svých zanechali statky, by
děti své pro Boha vychovali? — Mnohý křesťan se sice varuje,
škoditi bližnímu na těle neb na statku; avšak nedělá si z toho
nic, usmrtí-li duši bližního špatnými řečmi, zlým příkladem, za
vede-li duši na cesty, jichž konec jest zahynutí. A přece se spa
sením duše zahrávati jest nejvýš nebezpečné a lehkomyslně. >>]en
jednu duši máš, ach proč o ni víc nedbáš,a tak pravil kdys jeden
slavný papež ku králi, který od něho něco žádal, co papež po
voliti nemohl, aniž by proti svému svědomí jednal. lpravil takto:
»Kdybych měl dvě duše, snad bych mohl jednu v nebezpečenstvi
vydati, abych se Vám zavděčil. — Poněvadž však mám jen jednu
duši, nic mne na světě nepohne, bych ji v nebezpečí záhuby vydal.<
() kéž by všichni křesťané tak mluvili & tak jednali. Avšak kolik
jich jest, kteří pro okamžik tělesné rozkoše jednim rázem duši
pro život věčný usmrcují! Kolik jich jest, kteří žádného podvodu,
žádné sebe špatnější služby se neštítí —- a takto duši za bídný
pcníz prodávají! — Není lehkomyslností duši za tak laciný peníz
prodávati, duši, kterou Pán Ježíš tak vysokou cenou, Svou vlastní
nejsvětější krví vykoupil,> — Pamatujme též častěji *na slova Spa
sitelova: »Kdo miluje život svůj, ztratí ho: a kdo nenávidí života
svého na tomto světě, k životu věčnému ostříhá ho.<<jan .12, 28.
To jest: kdo život svůj, tělo své hříšně miluje, kdo mu ve hříšných
radostech povoluje — ten jest ztracen pro život věčný. ——Kdo
však nenávidí těla svého v životě tomto tak, že lTlLl-hříšně radosti
odcpře, byt' to tělu i nepříjemné bylo, ten najde náhradou za to
život věčný.
Nedávno jsme měli svátek 40 mučenníků. ——Císař římský
Licinius rozkázal, aby se všady obětovalo modlám. l vojíni rozkaz

ten obdrželi. V jednom sboru vojenském bylo 40 udatný-ch a
zbožných vojínů, kteří veřejně vyznali, že jsou křesťané. Byli
před pohanského soudce předvedeni, který je napřed lichoccním
a sliby a když to nepomohlo, i hrozbani od pravé víry odvrátiti
se snažil. Avšak vojínové tito pravili odhodlaně: »Tvé hrozby nás
neodstraší; ty máš jen moc nad naším tělem, kterým pohrdati
jsme se naučili, naší duši však lidé nemohou uškoditi.< [ dal je
pak soudce ukrutně zmrskati a na to do vězení uvrhnouti, kde
dlouho trpěti museli. Byli po druhé přcd soudce předvedeni,
a když ve svém vyznání setrvali, ustanovil soudce ukrutným a bo
lestným Způsobem těchto čtyřicet vojínů kn odpadnutí přivésti
neb usmrtiti. Byla tehdy tuhá zima. lrozkázal krutý soudce,
by vojíni tito ze šatů svých svlečení a na zamrzlý rybník vehnáni
byli. U rybníka pak byly teplé příjemné lázně, do kterých každý
z rybníka skočiti mohl, ale to by bylo bývalo znamením, že od
víry odpadl. Vojíni tito modlili se ve strašné zkoušce této, aby
jen všichni ji přestáli a věčné koruny došly. — Avšak jeden
z nich přece odpadl. Skočil do připravených lázní. Místo něho
však skočil na rybník strážce u rybníka stojící se slovy: >>ljá
jsem křesťana — a tak zase počet 40 mučenníků doplněn. —
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My nemusíme takových muk snášeti, jako těchto 40 mu
čcnníků, můžemet' víru svou svobodně vyznávati. Těch 40 mu
čcnníků nechalo trápiti své tělo, aby zachránili duši. Odporovali
všem lákadlům. Následujme jich aspoň vtom, abychom tčlu
svému odpírali všechny hříšné rozkoše, abychom pro Boha i to
činili a snášeli,

co tělu poněkud nepříjemno jest ——na př. půst.

— \'lodlcme se též jako těchto čtyřicet mučenníků o dar setrvání.
bychom přijali též korunu věčné slávy. Amen.
František Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Zvěstování blahoslavené Panny Marie.
Homilie. *)
1. Co pravil anděl Marií Panně,
2. a co odpověděla Maria Panna anděloví.
»Aj, děvka Páně: Staniž mi se podle
slova tvéholc
Luk. 1, 38.

Dnes slavíme největší tajemství naši sv. víry, totiž tajemství
vtělení Syna Božího čili jinými slovy, jak se Syn Boží stal člo
věkem. Dnešní tajemství připomíná nám Církev sv. každého dne
třikrát: ráno, v poledne a večer, když nás hlasem zvonu pozývá
k oné krásné modlitbě: »Anděl Páně . . .<<,kterážto modlitba vy—
ňata a sestavena z dnešního svátečního evangelia. Sotva které jiné
evangelium je věřícím tak známo jako dnešní.
Před dvěma bezmála tisíci lety poslal Bůh archanděla Ga—
briela do městečka Galilejského, jemuž jméno bylo Nazaret, kpře
čisté Panně Marii, aby ji totiž zvčstoval vtělení Syna Božího.
Odtud také název dnešní slavnosti: Zvěstování blahoslavené Panny
Marie. I rozpřcdla se při té příležitosti rozmluva mezi andělem
a Marií, až konečně Maria svolila v andělovu zvěst, že se stane
matkou Syna Božího. Ona rozmluva mezi andělem a Marií bude
předmětem našeho dnešního rozjímání, i ukáží a vyložím vám:
1. Co pravil anděl Marii Panně,
2. a co odpověděla Maria anděloví.

Pojednání.
I.

Anděl nejprvepozdravil
Marii, potom jí vyložil pří
činu, pro kterou k ní přišel, a konečně rozptýlil
jistou její

pochybnost.

*) Dle Dr. M. Štigliéc.
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1. Slyšte nejprve, jak anděl Marii Pannu pozdravil! »A všed
k ní anděl, řekl: Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou: požehnaná
ty mezi ženami.<< V pozdravě tom vzdal anděl Marii Panně trojí
chválu, a totiž: vzhledem na ni samu, vzhledem na Boha a na
bližního. Ohledně jí samé praví jí: »Zdrávas, milosti plná,a jako
by jí říci chtěl: ty*s přeštastná, ježto jsi obdařena všelikým darem
milosti Boží. Ohledně Boha praví jí: »Pán s tebou,a t. j. ty's
Bohu milá a vzácná, On tě miluje, chrání a spravUJe. Ohledně
bližního praví ji: >Požehnaná jsi mezi ženami,< jako by jí chtěl
říci: ty's nejšťastnější ze všech žen, nebo jsi nade všecky pový
šena a vyvýšena. Na to vše máme se i my upamatovati, když se
modlíme pozdravení andělské. Zvláště však si vzpomínejme na ten

pozdrav ráno, v poledne a večer, když se k modlení zvoní, ipo
zdravme Marií tak zbožně, jak ji pozdravil anděl.
2. Poslyšte teď, co pravil anděl Marií, když se nad jeho
pozdravem ustrašíla: »Neboj se, María: neb jsi nalezla milost
u Boha. Aj, počneš v životě a porodíš Syna a nazveš jméno jeho
ježíš. Tent' bude veliký a Syn Nejvyššího slouti bude; a dát' mu
Pán Bůh stolici Davida, otce jeho, a kralovati budevdomě jaku
bově na věky, a království jeho nebude konce.: Těmito slovy
ohlašuje anděl Marii, proč ho Bůh k ní poslal, totiž, aby jí při
nesl poselstvi, že se stane Matkou Boží. Už prorok lsaíáš proro—
koval o Marii: »Aj, panna počne a porodí syna, a nazváno bude
jméno jeho Emanuel.<< Is. 7, 14. To proroctví Isaíášovo naplnilo
se dnes, když přečistá Panna Maria počala Syna Božího. Isaíáš
nazývá syna Mariina Emanuelem, kdežto anděl nazývá ho ježíšem.
Ale obě jména dobře a právem svědčí synu Mariinu. Emanuel
znamená Bůh s námi, ježíš pak znamená tolik co Spasitel. Asyn
Marie Panny byl s námi lidmi, poněvadž se člověkem stal a mezi
námi přebýval; ale on je též náš Spasitel, nebot" nás vykoupil na
dřevě kříže. je veliký, neb je Syn Boží; a narodil se z rodu Da
vidova, poněvadž Matka jeho pocházela z královského rodu Davi
dova, David pak od patriarchy jakuba. David byl králem,—celé
království jeho přestalo, protože bylo z tohoto Světa, kdežto krá
lovství ježíšovo trvati bude na věky, poněvadž je duchovní. Krá
lovstvím pak ježíšovým jest jeho Církev, která se skládá z věřících
na zemi a ze spravedlivých na nebi. Království to potrvá na věky,
neboť. třebas bojující Církev na konci světa přestane, zůstane přece
Církev vítězná, které nebude nikdy konce, poněvadž je věčná. —
Dnešního dne nazval anděl ponejprv syna Mariina ježíšem. Dneš
ního dne započalo království ježíšovo, neboť dnes stal se Syn Boží
člověkem, aby spasil svět. Dnešního dne stali jsme se i my spolu-_
bratřími ježíše Krista a dítkami Božími. A vším tím stali jsme se
skrze Marii, jež se stala Matkou Boží. Kdo by proto nechválil
Boha a nectil přečisté Panny Marie, když jsme skrze ni došli ta
kové cti a takového vyznamenáníšl
3. Slyšte, co ještě pravil anděl Marii Panně. »Duch Svatý se
stoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní tebe. A protož i co se ztebe
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svatého narodí, slouti bude Syn Boží. Aaj, Alžběta příbuzná tvá,
i onat' počala syna v starobě své, a tento jest jí šestý měsíc,
kteráž slove neplodná; nebot“ nebude nemožno u Boha nižádné
slovo.<<Poněvadž Maria ve své převelíké pokoře nemohla nikterak
pochopiti, jak by mohla státi se matkou a zůstati pannou, vyložil
jí anděl, kterak se to stane. Praví jí, že počne ne z vůle tělesné,
ne z vůle mužovy, ale z Ducha Svatého. A že je to možná, do
volává se všemohoucnosti Boží, nebot u Boha není nižádná věc
nemožná. Na důkaz toho uvádíjí i doklad, její příbuznou Alžbětu.
Alžběta byla neplodná a stará. Nebylo tedy už možno, aby ob
těžkala, a přece přese vše to počala přcd šesti už měsíci. Tím
chtěl anděl Marii říci: jako Bůh svou všemohoucností způsobil,
že tvá příbuzná Alžběta, jež byla přece neplodná a nad to stará,
počala syna, tak také způsobí, že i ty počneš z Ducha Svatého.
A kdo by o tom pochyboval, když přece víme, že Bůh z hlíny
země stvořil prvního člověka Adama a ženu mu pak ze žebra
jeho, celý pak svět z ničeho? Ano, u Boha není nic nemožného,
tudíž ani to není nemožno, aby panna porodila syna.
To je, co pravil anděl Marii: a teď poslyšte, co andělu od
pověděla Marie.
II.

Na trojí oslovení andělovo t10ji odpověď Maria dává. V první

odi.ovědi její zrcadlí se její pokora,

a v třetíjejí poslušnost.

v druhé její čistota

1. Na první oslovení andělovo, t. j. na jeho pozdravení od
pověděla Maria toliko v duchu. Poslyšte co praví sv. evangelium:
»Kterážto uslyšcvši, zarmoutila se nad řečí jeho a myslila, jaké
by to bylo pozdravení.:
Jaký rozdíl mezi naší pramátí Evou a Marií! Išva, když ji
ďábel oslovil, ráda ho poslouchala; kdežto Maria, když ji anděl
pozdravil, zarmoutila se. Eva se pustila s ďáblem do řeči, kdežto
Maria na pozdrav andělův mlčela a přemítala na mysli. Aj, u Marie
vše jest nedostižitelnou ctností, at“si už mluvila nebo mlčela! Eva
byla všecka šťastná, když jí had pravil, že bude jako Bůh, bude-li
jisti zc zapovězeného ovoce; kdežto Maria pokládala se za nehodnou
andělovy chvály. A kdežto Eva svou pýchou sebe i nás v ne
štěstí uvrhla, Maria svou pokorou dobyla sobě i nám milosti
a lásky Boží. To služiž i vám, drazí křesťané, za naučení, zvláště
vám mladým, abyste se varovali pýchy Eviny a následovali Marie
v její pokoře. Věztež, že pýcha předchází pád, kdežto pokora jest
nejbezpečnější ochraňkyni ode hříchu. Pokora je základ všech ctností.
2. Když anděl ohlásil Marii, 'že počne a porodí syna a ten
že bude veliký a Synem Nejvyššího slouti že bude, poslyšte, co

odpověděla na to Maria Kterak se to stane, poněvadž muže ne
poznávámřa (), jak se v těch slm ech zrcadlí jeji č 1s t o t a! Maria
měla muže, a přece dí: »nepozná\ám muže; <<a praví to proto,
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že, jak praví sv. Ambrož, zaslibila Bohu stálou čistotu. Byla za
snoubena sv. Josefovi, ale spolu s ním ustanovila se, že bude
žíti v panenském stavu. Ano, Maria chtěla žíti v panenství
v té zemí, ve které neplodné byly druhým na posměch a potupu.
Ono se zavázala stálou čistotou tehdy, kdy panenství žádným
evangeliem nebylo ještě doporučeno, jako stav dokonalejší stavu
manželského. Kdežto každá židovka vroucně toužila po stavu
manželském, vědouc, že z jejího národu vzejde Mesiáš, Maria
obětuje své panenství Bohu a nechce nikdy muže znáti. A právě
proto, že tak milovala svatou čistotu, vyvolil ji Bůh za matku
Svému Synu, Bůh posýlá k ní anděla, by jí to ohlásil. Slovy:
»Kterak se to stane, poněvadž muže nepoznávámřa nepochybuje
Maria ani v nejmenším o možnosti toho, co jí anděl zvěstuje,
nebot' sv. evangelista Lukáš chválí její víru, řka o ní: >Blaho—
slavcná (jsi), že jsi uvěřilaa. 1, 45. Maria odpovídá tak andělu
jedině ze starostlivosti o své panenství, bojic se, že by je mohla
pozbýti, když by měla poroditi syna. Tak vážiti a ceniti si pa
nenství, kdy nepožívalo zvláštní vážnosti, naučil ji jedině Duch Sv.,
jemuž jest ono nejmilejší. Bůh tudiž a „Maria milují čistotu nade
všecko. —
'
Učte se z toho, nejmilejší, a zvláště vy, křesťanské panny,
vážiti si čistoty nade všecko a pilně se vystříhati všeho, co by
poskvrnilo onen vzácný a Bohu milý klenot. Chraňte se nečistých
myšlenek, řečí a skutků, abyste se líbily Bohu a Marii Panně.
Utíkejte zlých společností a tovaryšstev, zvláště nočních, hříšných
toulek, při kterých neslyšite ni jediného poctivého slova ani nic
dobrého nevidíte.
'
3. Když Maria od anděla zvěděla, že počne z Ducha Sv., t. j.
že se stane Matkou Nejvyššího, a že svého panenství neztratí,
p o s l e c hl a a svolila v andělovo slovo, řkouc: >Aj, děvka Páně,
staniž mi se podle slova tvéholx Jaký rozdíl mezi Marii a Evou,
naší první matkou.> Eva dala se ďáblem svésti k neposlušnosti
proti Bohu, a Maria vyslechnuvši anděla svoluje v to, čeho od ní
Bůh žádá. Kdyby Maria nebyla v to svolila, nebyli bychom nikdy
Spasitele dostali, a tak dopomohla ona k našemu vykoupení. —
Posuďte z toho, jakými díky povinni jsme Marii za to, že svolila
státi se Matkou našeho Spasitele. Maria, ač povznešena byla
k hodnosti Matky Boží, přece nazývá se služebníci. děv kou
Páně. -—V ní se shlížejte všickni vy, moji milí, a zvláště vy děti,
služební a poddaní, i poslouchejte svých rodičů, hospodářů a před—
stavených; ale mnohem více poslouchejte Boha, jenž je Pánem
všech lidí. Poslouchejte I—Io,jak Ho poslouchala Maria, pak i vás
povýší Bůh v království nebeském. Amen.
Alois Koudelka, farář v Nikolčicich na Moravě.
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Neděle V. v postě.
1. Bůh z lásky dobrovolné Srého Syna za nás vydal,
2. Bůh Syn rovněž z lásky dobrovolně se za nás obětoz'al.
»ježíš skryl se, a vyšel z chrámu.:
jan s, 59.

Dnešní neděle již od starodávna slove neděle smrtelná; ato
7. té příčiny, že sv. Církev již truchliti počíná nad přehořkou
smrtí Páně. Vidíme kříže zahaleny modrou rouškou, na význam,
že se Ježíš Kristus skryl před židy, t. j. jak někteří sv. Otcové
vykládají, zaslepil pro jejich tvrdošíjnost zraky duše jejich, aby
jej více jako Mesiáše nepoznali a věčnou smrtí zahynuli. Vtomto
smyslu má jméno neděle smrtelné význam strašlivý a pro nás
pro všecky výstražný. Běda tomu, jehož duši ježíš Kristus sc
skryl, takže jej více za svého Boha, za svého Vykupitele nepoznává!
Ten den jest pro duši člověka takového den smrtelný, den, ve který
počátek vzala věčná jeho smrt.
Pán ]ežiš skrývá se před židy, kteříž ]ej kamenovati chtěli;
zdaliž nemohl také tak učiniti a se skrýti, když jej chtěli jíti,
mučiti a ukřižovati.> Ovšemt' že mohl, kdyby byl tomu chtěl.
A proč tomu nechtěl, zdaliž byl od Otce nebeského přinucen,
aby trpěl.> Di ovšem sv. apoštol Pavel, že »Bůh ani vlastního
Syna neušetřil. ale za nás za všecky Ho vydal.: Rím. 9, 32. Co
ale pohnulo Otcem, že ani Svého Syna neušetřil? Na tyto otázky
odpovíme sobě v dnešním rozjímání, iimžto se přesvědčíme:

-

1. Že Bůh z lásky dobrovolné Syna svého za nás

vydal,

21

2. že Bůh Syn rovněž z lásky dobrovolné

nás obětoval.

se za

Pojednání.
1. Což asi mohlo pohnouti Bohem všemohoucím, Stvořitelem
a Pánem nebes a země, že Syna Svého jednorozeného na svět
vydal, aby za nás smrtelné tvory trpěl a umřel? Mohl-liž pak
Bůh někým donucen býti, aby nás vůbec vykoupil? Nikoliv! Bůh
nemohl nikým a ničím donucen býti, aby se nad námi smiloval.
á nás vykoupil; neboť kdyby bylo něčeho, co by mohlo Boha
k něčemu nutiti, muselo by to státi nad Bohem, Boha převyšo
vati. Toho ale nestává, Bůh nemůže v ničem, a ničím a nikým
býti překonán, k něčemu donucen, onf jest svrchovaným Pánem,
a protož On ze žádného donucení, nýbrž dobrovolně, ne ?. něja
kého užitku nebo prospěchu, nýbrž z pouhé nezištně lásky k nám
ve věčné úradě ustanovil, aby padlé lidstvo bylo vykoupeno. Tak
učí tomu Písmo svaté. Tak dí sv. Pavel v listu k lifes. 2, 4.
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»Bůh, kterýž jest bohatý v milosrdenství, pro převelikou lásku
Svou, kterou zamiloval nás, i když jsme byli mrtviv hříších, spolu
obživil nás v Kristu, jehožto milóstí spasení jste, aby ukázal v bu
doucích časích hojné bohatství milosti Své skrze dobrotu k nám
v Kristu Ježíši.<: Tedy z pouhé lásky nezištně a aby měla všecka
pokolení po všecky věky důkaz lásky této, ustanovil Bůh \'y
koupiti

nás. ——

Kdož z lidí pochopí kdy toto nevystihlé tajemství!
Avšak i když již nejvýš moudrý Bůh ve Svých nevyzpyta
telných úradách na tom' se ustanovil, že lidské pokolení vykoupí,
nebyl nikterak vázán voliti k tomu některý určitý prostředek
a způsob, jímž by se bylo mělo vykoupení naše vykonati:
nemusel právě vtělení, utrpení a přehořkou smrt Syna Svého
voliti k našemu vykoupení. Tak dí sv. Bernard: »Kdož by mohl
popírati, že by byl měl Bůh po ruce na sta mnohých a rozlič
ných prostředků a spůsobů k vykoupení lidí.<<Jediná krůpěj krve
Ježíše Krista, jediná modlitba Jeho byla by dostačila; ba i toliko
prominutí se strany Boha rozhněvaného mohlo nás vykoupiti
a spasiti. Z těch a mnohých jiných prostředků k vykoupení na
šemu vyvolil ale Bůh jedině přehořké utrpení a bolestnou smrt
Syna Svého. ——Zdaliž není nám to opět důkazem nevýslovné,

nepochopitelné lásky Otce nebeského k nám. Ont mohl voliti na
tisíce jiných prostředků a spůsobů k našemu spasení, ale žádným
jiným spůsobem nebyla by se objevila Jeho láska, dobrota a mi
losrdenství k nám v te' míře, jako vtom, že vydal jednorozeného
Syna Svého za nás, aby za nás trpěl & umřel. »Tak Bůh miloval
svět, že Syna Svého jednorozcného dal, aby žádný. kdo rěří
v Něho, nezahynul, ale měl život věčný,<<svědčí sám Kristus Ježíš.

Jan 3, 16. Bůh tedy v skutku dobrovolně, z dobrovolné lásky
k nám Syna Svého za nás vydal.
2. Tu však by mohl někdo říci: jestliže tedy Bůh Otec
vydal Syna Svého na utrpení a na smrt za lidstvo, pak nelze říci,
že Ježíš Kristus dobrovolně, z dobrovolné lásky se za nás obě
toval; spíše se nám zdá, jako by to byl z přinucení Otcova za
nás podstoupil.

Ale tomu tak není; my poznáme, že i Ježíš

Kristus

z pouhé, dobrovolné lásky se za nás na smrt obětoval.
Abychom se snáze přesvědčili o tom, že Ježíš Kristus ne
z přinucení, nýbrž z dobrovolné lásky za nás se obětoval, uvažme
nejprve, co to znamená, že Bůh Syna Svého vydal.
Svatý Tomáš Aq. vykládá takto: »Bůh Otec vydal Syna
Svého na utrpení a na smrt tím, že ustanovil, aby člověčenstro
utrpením a smrtí Kristovou vykoupeno bylo; dále: Bůh Otec
vštípil duši Ježíše Krista takovou lásku a ochotnou vůli tak řídil,
že Ježíš Kristus Sám volil a Sobě žádal za nás trpčti a umříti.
Konečně Bůh Otec vydal Syna Svého tím, že nebránil Ježíše
Krista proti nepřátelům Jeho, když Jej jalia mučili, nýbrž dopustil,
aby umučen byl, a umřel.“ To tedy znamená, že vydal Otec
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Syna Svého. S tím ale srovnává se a není tomu na odpor, že
i ježiš Kristus Sám z lásky dobrovolné za nás se obětoval. Neboť
čemu Bůh Otec chtěl, tomu chtěl i Bůh Syn, rovný Bůh s Otcem,
a čemu chtěl Kristus jako Bůh, to dobrovolně zvolil a na Se vzal
iSvou lidskou vůli jako člověk. Předpovčděl to již ve starém
zákoně prorok Isaiáš 53, 7. řka: »Obětován jest proto, že sám
chtěl a neotevřel úst svých: jako ovce k zabiti veden bude a jako
beránek před střižícim jej oněmi a neotevře úst svých.“ K čemuž
sv. Chrysolog dokládá: »Mlči toliko ten, kdo dobrovolně trpí,
kdo ale z přinucení trýzněn jest, křičí & naříká. Nemohlt' na smrt
sobě stěžovati, když ze smilováni a dobrovolně smrt na Sebe vzal.<:
A sv. jarolim dodává: rHospodin na Něho položil viny nás
všech, či vydal jej za hříchy naše, aby, seč naše síly nestačí, za
nás nesl, On, Kterýž obětován jest, proto že Sám chtěl, nebot"ne
z přinuceni, nýbrž dobrovolně nesl kříž Svůj. ( —
Tak to i osvědčil Kristus Sám i slovem i jednáním Svým.
Cteme 1110. kap. evangelia sv. jana pozorněji, tu nám připadá
jakoby Ježíši Kristu zvláště na tom záleželo, aby dokázal židům,
že dobrovolně, z lásky dobrovolné přišel, aby trpěl a život Svůj
položil za národ Svůj i za všecky, kteříž uvěří v Něho. Tak na
zývaje se pastýřem dobrým, di Sám o Sobě: »já život svůj dá
vám za ovce své! „ádný ho nebéře ode mne, <<t. j. »žádný mne
k tomu nenutí, ale já jej dávám sám od sebe: a mám moc jej
dáti a mám moc jej zase vzitim jan 10, 15. Pán ježíš dobrovolně,
ano 5 jakousi nevýslovnou touhou ubíral se posledníkráte do je
rusaléma, ač věděl, ano i učennikům na cestě té předpověděl, co
Ho tam čeká, kterak »vydán bude pohanům, posmiván, bičován
a uplván, a když jej ubičují, že zabijí jej.“ Luk. 18,31. ježiš Sám
dobrovolně dal se jíti a svázati, a když Petr vytasil meč, aby
bránil mistra svého, nedopustil toho ježíš, řka: »Zdali mniš, že
nemohu prositi Otce svého a dát' mi ihned více nežli dvanácte
pluků andělův. a Mat. 16, 53.
jestliže tedy dobrovolně, z pouhé dobrovolné lásky vydal se
ježíš Kristus v oběť za nás na utrpení a smrt tak přehořkou, jak
veliká, nepochopitelná musela býti láska jeho k nám, když Sám
di: cVčtšíhoť milování nad to nikdo nemá, by duši svou položil
kdo za přátely své.“ jan 15,
V skutku, jak pravdivá z nejhlubších útrob srdce věřícího
promluvená jsou slova sv. Pavla. im 5, 8.: »Bůh dokazuje lásky
své k nám, že když jsme jestě hrišníci byli, Kristus za nás umřel.<:

Z této dobrovolné lásky Boha Otce i ježíše Krista k nám \\
plývá pro nás veledůležité a zároveň útěchy plné naučení, jak
bychom ježíše Krista následovati, a jemu lásku svou prokazo
vatí měli:

a) Neni zajisté na světě člověka, jemuž nebylo by od jiných
něčeho trpěti. Někteří trpí mnoho, jiní velmi mnoho; tak sice,
že jim někdy bývá utrpení jejich nesnesitelné. ó, nezapovminej,
křesťane můj, kdožkoliv jsi a cožkoliv trpiš, nezapomínej, že tvůj
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milostivý a laskavý Otec nebeskýovšem ví, co tebe hněte a tísní
— ba On Sám tobě to posýlá aneb aspoň na tebe dcpouští a to
z úmyslů nejlepších a nejmoudřejších. Nedávej tudíž, pakli sám
hříchem jsi trestu nezasloužil, nikomu vinu, ani se na nikoho
proto nehorši, ale pokorně a poslušně jako Ježíš Kristus kalich
utrpení svého z rukou Otce nebeského přijmiabez reptánísnášcj
je ochotně a tak dlouho, jak se Otci tvému líbí. Tím stane se
právě tvé utrpení dle úmyslu Otce nebeského pro duši tvou po—
kladem a bohatstvím nejvzácnějším, a ti, kteříž utrpení našeho
jsou příčinou, jsou pouhými nástroji v rukou Božích. Z toho pak
snadno pochopujete, kterak křesťanu takto smýšlejícímu možno,
nehněvati se na nepřátely své, nýbrž dle příkladu ]ežíšc Krista
za ně se modliti: Otče, odpusť jim, nevědí, co činí, jsou pouhými
nástroji v dobrotivých rukou Tvých — budiž jméno Tvé pochvá
leno! Těm, kteříž Boha milují, všecko musí sloužiti k dobrému.
b) Dále se učíme z dnešního rozjímání, kterak bychom ]e
žíši Kristu velikou lásku zvláště spláceti měli. Jestliže on nám
svým utrpením a přehořkou smrtí nejpatrnější důkaz lásky Své
podal, takt“ i my trpělivostí a odcvzdaností do vůle Boží ve vše
likých trápeních lásku svou jemu osvědčíme. >Nejjistší a nej
spolehlivější známkou pravé lásky k Bohu jest trpělivé snášení
všech protivenství,<< dí sr. Alfons. O této pravé lásce k Bohu,
kterouž cení sv. Pavel nade všecky statky pozemské, dí týž apo
štol: »Láska trpěliva jest, všecko snáší, všeho trpělivě čeká.a
Chceš-li tedy věděti, mnoho-li lásky máš, měř, mnoho-li máš trpěli
vosti v soužení.
*

*

*

O přátelé drazí, slyšeli jste a také jste se přesvědčili
1. že Bůh z lásky dobrovolné Syna Svého za nás vydal;
2. že Bůh Syn rovněž z lásky dobrovolné se za nás obě
toval. Kdož vystihne, kdo vyváží nesmírnou lásku Boží! Vše,
co mohl, učinil pro nás Bůh. Činíme my také tak;> Podnikámc
vše pro Boha? Kéž by tomu bylo v pravdě! Bůh volá: »Synu,
dej mi srdce svélc Přísl. 23, 26. ——Ale, Bože dobrotivý! Komu
raději dáváme své srdce? jak se hanbíme, máme-li dáti pravdivou
odpověď? Ano, nikoliv Bohu --—ale světu — žádostem mnohým
zlým a neužitečným — ano, těm otevíráme srdcc své do kořán.
Ale nemá tak býti na dále. Za lásku láska, za nesmírnou lásku
naše nepatrná láska. A tak se na nás také uskuteční slova, jež
kdysi pronesl Syn Boží k Maří Magdaleně: »Odpouštěji se ji
hříchové mnozí, nebot“ jest milovala mnoho.<< Amen.
P. Prok. Baudyš. 0. S. B.
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Postní kázání.
Napsal a činil FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicfch.
11.

Božské Srdce Ježíšovo shovívavé k naší nevděčnosti.
»Viz to srdce, jež tak velice lidi mi
lovalo a jež od nich tak málo jest
milováno.:
Zjev. bl. Markety Marie Al.

Při svém prvním rozjímání pozastavili jsme se u tří důle—
žitých posvátných míst: u jeslí, u kříže a u oltáře Ježíše Krista,
a ze všech těch míst jakoby božský Mistr byl opětoval k nám
ona slova, jež druhdy pronesl ve zjevení k bl. Marketč Marii.
L'činili jsme si předsevzetí, že častěji, obzvláště při pohledu na
Ježíše ukřižovaného, rozjímati budeme o neskonale Jeho lásce k nám ;
uplynul týden a předpokládati smím o zbožné mysli vaší, že v sou
kromých těch rozjímáních vycítili jste dokonale tu vroucí lásku,
kterou plálo & posud pla' Srdce Ježíšovo k nám
Dnes třeba postoupiti dále v rozjímání sve'm a postaviti si

otázku:Jak a čím odměňujeme se Ježíši svému za

lá s k u Je h o k n á m. A tu jakoby ozýval se ten žalostný nářek
Ježíše Krista, jímž stěžoval si druhdy bl. Marketč Marii: »Viz to
srdce, jež tak velice lidi milovalo a jež od nich tak málo jest
mílováno . . . Nedostává se mi od přemnohých lcč nevděku. Jsem
opuštěn, zavrhován, tupen ve svatosti srdce svého.<<Ano, z ncvděku
mnohdy musí viniti nás to láskyplné Srdce Ježíšovo, a přece
neodsuzujc nás, nepřestává nás milovat. V té shovívavosti Ježíšově,
s kterou snáší i nevděčnost naši, poznejme neskonalou lásku Srdce
Jeho k nám a rozjímajíce otom, neuzavíre me se déle tčm paprskům
lásky božského Spasitele. ale s vděčností obětujme Jemu srdce
svá. (), láskyplné Srdce Ježíšovo roznět' milostí svou ta vlažná
a netečná srdce naše, aby lásce Tvé přístupu dopřála.

Pojednání.
Celý život Svůj zde na zemí od jeslí až ku kříži, všechno
působení, ano každé dechnutí Své obětoval Ježíš Kristus nám
a spáse duší našich a přece musil si stčžovati, že to láskyplné
Srdce Jeho, které lidi tak velice milovalo, od lidí tak málo bylo
milováno. Ano, s bolestí naříká láskyplný Ježíš na nevděčnost
lidskou; ovšem, vždyt“ mnohdy tak trpce musil ji zakoušeti, jak
vypravuje sv. evangelium; a nezřídka musí snášeti ji i dosud
od nás, vyznavačů svých, jak obviňuje nás naše svědomí. Po

slechnčte jen.
1. Na počátku "svého veřejného působení přišel Pán Ježíš do
městečka Nazareta, kdež byl vychován, chtěje krajanům Svým
lh'ulce duelu-vní.
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hlásati učení Své nebeské, a jak byl od nich přijat;> S pohoršením
odmítali prohlášeni Jeho, že On jest přislíbený Mesiáš. Jak? pravili,
ten Ježíš, Jenž zde mezi námi vyrostl, ten Ježíš, Jenž pochází
z chudé zdejší rodiny — ten Ježíš chce být něco více než my,
chce být naším Mesiášcm.> l vystrčili Ho ze školy a vyvedše Jej
za město na horu, s příkré skály Jej dolů strčit chtěli. A co činí
Ježíš při tom trpkém nevděku.> Se zármutkem jen připomíná, že
není vzácen prorok ve vlasti své, proti násilníkům pak nepoužívá
snad trestající spravedlnosti Své, ale pouze pohledem Svým od za
mýšleného zločinu jich odstrašuje. ——
Podobného nevdčku dostalo
se Pánu Ježíši v jistém samaritánském městečku, ačkoliv dobře
věděli, že Pán Ježíš nevraživosti židovské proti Samaritanům ne—
sdílí, odepřeli Mu totiž na cestě Jeho do Jerusaléma noclehu
a odpočinku. I sami učenníci rozhorčeni chtěli oheň a síru s nebe
svolat na nevděčníky, jako učinil druhdy prorok Eliáš. Ale Ježíš
kárá prchlivost jejich řka: »Nevíte, čího jste ducha. Syn člověka
nepřišel duši zatracovat, ale spasit.: Luk. 9, 51. 55. — Hle tak
shovívavé jest to láskyplné srdce Ježíšovo i k nevděčníkům!
A pósuďte nyní, nemusí—li mnohdy Ježíš Kristus zakoušeti
podobného nevděku i za dnů našich. At“ pomlčime o rozkolném
Rusku &protestantském Německu, kdež Církvi katolické a sluhům
jejím pohostinného pobytu a rovných práv odpírají, veřejné pak
vyznávání víry a konání pobožnosti tamním katolíkům zapovídají ; —
však i mezi “katolíky, abych tak řekl, i ve vlasti své jak mnohých
musí Kristus zakoušeti ÚStl'ků! Jsou rodiny katolické leckdes
v městách, jež počítáme k lepším třídám a jak ty posuzují viru
katolickou a povinnosti, jež sv. náboženství nám vyznavačům
Kristovým ukládá? Pohrdlivč praví skoro tak jako v Nazaretč:
To vše jest jen pro chudý, neuvědomělý (sprostý) lid; my Ježíše,
Jeho víry a svátostí nepotřebujeme. A od těch »svobodomyslnýchc
měšfáků učí se té nevděčnosti poznenáhla i venkované: o Ježíše
a sv. náboženství dbáti přestávají, povinnosti své náboženské za—
nedbávají, posvěcujícími prostředky —- sv. svátostmi — zhrdají.
A žalostnč lká nad tvou lhostejností náboženskou Kristus, Spa
sitel náš, volaje: »Ejhle to Srdce, které tak velice lidi milovalo
a od nich tak málo jest milovánolc
2 Ježíš Kristus osvědčil se jako nejpřednější dobrodinec
lidst a ve všech potřebách tělesných i duchovních, ano Sám po

třebnýchi ik Sobě volal a pomoc Svou jim sliboval, však i tu
doznal trpkého nevděku. Z mnoha jen dva příklady uvedu.
Jednou potkalo se s Pánem Ježíšem deset malomocných,
kteřížto stojice z daleka hlasem prosebným volali: Ježíši, Mistře,
smiluj se nad námi! A Pán Ježíš se smiloval; odeslal je ku kněžím
a když šli, očistěni jsou. A jak se odměnili božskému dobrodinci
svému.> Jediný z nich a to Samaritán vrátil se, aby Pánu Ježíši
poděkoval, ostatní si na svého dobrodince snad ani nevzpomněli.
S bolestí Stýskal si Pán Ježíš nad tou nevděčnosti, řka: »chaliž
jic'n není deset očistčno? a kdež jest jich devět.> Neni nalezen,
jenž by vzdal chválu Bohu,jedině cizozemec tento.<<Luk 17, 12 — 18.
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A stesk takový musí nyní opakovati Pán ježíš častěji a u větší
míře. Tam z desíti alespoň jeden vděčně se zachoval; a co jest
nevděčníků za nynější doby. Zdali nebyli jsme očistění na křtu
svatém od malomoccnství nezhojitelného a zdali nepostaral se
ježíš Kristus, abychom v duchovní koupeli sv. pokání prostřed—
nictvím kněží očistění a posvěcení nabyli.> A kolik jich z desíti
ba ze sta váží si vděčně posvátného očistění svého.> Tam těch
devět očistěných malomocných ani nepoděkovalo božskému do
brodinci; a jak málo těch, kteří s milostí nabytou spolupůsobí?
Vrací se z té duchovní koupele, ne aby křesťanským horlivým
životem vzdali chválu Bohu, ale vrací se zpět — k starým hříchům!
Zapomínají na Boha, svého Stvořitele, jemuž povinni jsou svým
životem; zapomínají na jcžíšc Krista, svého Vykupitele, jenž dobyl
jim jejich spásu. A bolestně zajisté obviňuje nevděěnost katolíků
tcn stesk ježišův: »Zdaliž jich není deset očistěno? a kdež jest
jich devětřa
A slyšte jiný příklad o nevděku proti božskému dobrodinci.
Nasytil jednou na poušti zázračným způsobem 5000 lidí; to se
všem zalíbilo i chtěli jej učiniti králem. Nepřijal toho ovšem Pán
ježíš; nebo účel působení jeho nebyla sláva světská, nýbrž spása
lidstva. 1 připomenul proto při nejbližší příležitosti posluchačům,
že onen zázrak schleby na poušti vykonaný, měl připraviti mysl
jejich na jiný zázrak, jímž zaopatřiti chce pokrm pro duši, a po—
krmem tím že bude tělo jeho.
Posluchači ncpochopíce velikého tajemství, pohoršovalí se
nad tím, že by požívati měli těla jeho; ale Pán ježíš vysvětlil
jim, že k tomu sstoupíl s nebe, aby lidstvu zaopatřil život věčný,
pokrmem pak pro duše jejich k tomuto životu že jest On Sám
jakož chléb nebeský i dotvrdil: »Nebudete-li jísti těla Syna člověka
a pití jeho krve, nebudete míti v sobě života.“ jan 6, 54. Než
rozhodné slovo toto popudilo posluchače tak, že rozhorčeni odešli.
reptajíce: >>Tvrdájest tato řeč; kdož ji může slyšctiň: jan 6, 61.
S bolestí patřil Pán ježíš za těmi nevděčníky. Pokud se jim staral
o potřeby těla, chválili, velebili ba i králem Ho učiniti chtěli;
nyní pak když nabízí jim pokrm duševní, s pohrzcním odcházejí.
Láska ježíšova nedošla u nich uznání a s pohnutím obrací se
božský Mistr k apoštolům a táže se jich: »Zdaliž i vy chcete
odejíti.>“ jan 6, 68. jakoby řekl. Vizte, tak splácí se Mi \Iá láska;
i za pokim pro duše k životu věčnemu jsem se nabídl, ale ne
\'dečníci tito pohrdli tím. lljhle to srdce, které lidi tak velice
milovalo, ale od nich tak málo jest milmáno. Chcete i vy tak
nevděčně l\e Mně se zachovat?
A nyní uvažujme, rozmilí v Kristu! Opustili tehdáž mnozí
svého božského dobrodince anení-li bohužel mnoho takových ne
vděčníků i za dnů našich? Od Boha žádají síce a očekávají statky
časné potřeby pro tělo, požehnání na poli, v obchodu, řemesle
a průmyslu přijímali by rádi a čím víc tím líp; vybízí--li \'sak
Kristus skrze Církev Svou, aby též pečovali o duši povzbuzuje-li
k plnění povinností náboženských, nabádá- li ku kajičnosti a k při
22*
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jímání sv. svátostí: tu mnozí s nechutí, ano 5 nevrlostí a po
hrzením se odvracejí. A jak mnozí jsou, kteří ani v čas Veliko
noční se s Bohem neusmířují, ba raději ani do kostela nejdou,
aby nemusili patřiti na to, jak kající křesťané k stolu Páně při
klekají, nepokojné svědomí své pak rozličnými výmluvami uspati
hledí, odkládajíce s polepšením svým z roku na rok a s přijetím
nejsv. Svátosti oltářní z vánoc na velkonoce a z velkonoc zase
do vánoc. A ten božský dobrodinec a Spasitel patří na ně s bolem,
jak odcházejí; mohl by ovšem nevděčníky ty náhle zatratiti, ale
On nepřišel odsuzovat, nýbrž spasit a proto vám, rozmilí v Kristu,
ukazuje »srdcc Své, které lidi tak velice milovalo, ale od nich
tak málo jest milováno<< i táže se vás dojemně: »Chcete i vy mne
opustití?<< Odpovězme všichni plní vděčnosti a oddanosti, jako
druhdy sv. Petr: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova života
vččného<< Jan 6, 69.

3. I nynější svatopostní čas připomíná nám dojemný doklad
() nevděčnosti, kterou Kristus zakusiti musil i od vlastních učenníků.
S bolestí předpověděl to při poslední večeři, kdež právě tak
patrný důkaz své vroucí lásky k ním byl dal, řka: »Všichni \'y
pohoršítc se této nocí nade mnou, nebo psáno jcst: Bití budu
pastýře a rozprchnou se ovce stáda<< Mat. 26, 31. Petr ovšem
sliboval věrnost a rovněž i všichni ostatní ubezpečovali Jej pří
tulností a oddaností svou; však vizme, jak se zachovali: Přišli do
zahrady getsemanské a Ježíš pln tesknosti pravil k učenníkům:
::Smutná jest duše má až k smrti. Bděte a modletc se se mnou.e
l poklckl, aby se modlil a učenníci uzřeli, jak se s tváři Jeho
zsínalé pot krvavý řinul. Hle Ten, Jenž věnoval jim celé srdce Své,
nalézá se v úzkostech smrtelných, žádá od nich jen chvilenku
modlitby, aby s Ním Otce nebeského za posilu poprosilí; když
ale Ježíš po Své modlitbě vrací se k učenníkům, tu uzří je. ani spí!
O, jak bolestně musil tento nevdčk učenníků dotknouti se
láskyplného srdce Ježíšova! A zdaliž takového nevděku nemusí
doznati Kristus, Spasitel náš, přečasto i nyní od Svých vyznavačů?
Jako druhdy, mezi tím co Ježíš v úzkosti smrtelné postaven vy
bízel učenníky ku modlitbě, radili se nepřátelé se zrádcem na
Ježíše: tak i za dnů našich od nepřátel Kristových chystá se útok,
zráda z mnoha stran.
Sv. Otec jménem Ježíše Krista volá k věřícím: »Modlcte
se se mnou!<<Ale mnohý katolický křesťan chová se tak,jakoby se
ho to netýkalo, jakoby to nebezpečí Církvi hrozící, ten pot Ježíšův
krvavý neviděl, neb spíše viděti nechtěl: oči jeho jsou obtížcny,
on spí. A přece Ježíš u vroucí lásce Své odkázal nám Církev
Svou za matku, za prostředníci spasení; bude—liona ujařmena,
utištěna, ochromena, co počneme si my, dítky její? S bolestí
zajisté pozoruje Ježiš tu ospalost mnohých křesťanů a jako druhdy
k apoštolům tak důtklivě volá i k nám: »Tak jste nemohli jediné
chvilky bdíti a modliti se se mnou.> Kde jest vašc vděčnost,
kde vaše láska ke mně? Ach, vizte to\srdce, které lidi . . .<<
A slyšte dále. Do zahrady getscmanské přicházejí žoldnéři
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se zrádným Jidášem; zlotřilec tento již líbá Ježíše, aby Jej po
chopům naznačil, vydal, á učenníci k tomu mlčí; vojáci vztahují
ruce na Ježíše a učenníci stojí zarážení. Petr, jenž nejprve se
zpamatoval, vytahuje meč, ale když Ježíš odmítl násilné poranění,
zahazuje meč a dává se na útěk a rovněž tak činí i ostatní učen
níci. Ježíš od svých vlastních byl opuštěn. A zdali pak nyní do
stává se Mu zastání;> Jako druhdy rota pochopů zajala Pána
Ježíše, tak i nyní chasa stejně zlotřilá zhrdší sv. vírou vrhá se na
samého Syna Božího Ježíše Krista; hanobí sv. náboženství, rouha
výmí řečmi vystupuje proti Bohu, proti Církvi a sluhům jejím
a leckdes i zrádce Jidáš se k nim připojí: a co činí učenníci Je
žíšovi — katoličtí křesťané? Slyší ty rouhavé řeči, ale nemají
odvahy, aby víry své se zastali. Vidí ty drzé ruce se pozvedat
proti Bohu, proti nebi, proti Církvi, proti spáse duší nesmrtelných —
ale mlčí. Poslouchají, čtou ty paličské noviny a spisy, musejí
sice uznat tu zlomyslnost jidášskou, tu zlotřilost dráčskou, ale
místo zastání jen s netečnosti se odvracejí, říkajíce: Co nám do
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Zoldnóři odvedli Ježíše ku radě židovské, aby tam Ilo od
soudili a učení Jeho zatratili. Petr šel za nimi jen zdaleka.
Pochopů takových jest nyní všude plno. Jsou to tak zvaní
socialní demokraté a anarchisté, většina to lidí bezectných, zpustlých,
násilníckých a vůdcové jejich namnoze nevěrečtí židé a svobodní
zednáři: tof ta rada, která zasedla k soudu nad Ježíšem a nad
Církví katolickou. Ti štvou ve schůzích, v přednáškách, v novinách
proti víře katolické, proti duclíovenstvu, proti pořádným občanům,
proti celé spořádaně společnosti lidské, a učí odchovance své těm
převratným zásadám: že není Boha, není pro ně zákona, všechno
že se musí zničit a převrátit, majetek pobrat a rozdělit, všechny
pak, jež by s nimi nesouhlasili, povraždit! — Ach, kde je spra
vedlnost a láska křesťanská, která učí tomu pravému bratrství
v Kristu Ježíši? Kde je to nové přikázání Ježíše Krista, abychom
se milovali vespolek? Kde jest kdo, aby se zastal víry, zákona
a práva? Petr šel za Ježíšem jen zdaleka, bál se těch pochopů,
netroufal si hlásiti se k božskému Mistru svému. A tak bojácné
jest u mnohých to přesvědčení náboženské, tak malomyslná ta
statečnost křesťanská, tak vlažná víra mnohých katolíků. Ježíš
ohlíží se, očekává, kdo by s Ním se pormoutil, jak Zalmista Páně
dí 68, 21.: »a není kdo by ho potěšil,<<kdo by se víry ujal, kdo by
se zastal Církve proti násilí. Takového nevděku doznati musí
leckdes Kristus Ježíš i mezi vyznavači Svými. Ejhle to srdce, tak
volá k nám, ejhle to srdce, které lidi .. .
*

*

*

Připomenuli jsme si, jak mnohdy musila musí dosud Ježíš
Kristus stěžovati do nevděčnosti lidské; a tážete se snad, drazí
v Kristu, co byste činiti měli, aby nářek Ježíšův neobviňoval vás?
Především přičiňte se, abyste vždy na paměti měli pravdy
a povinnosti, které hlásá a ukládá sv. víra Ježíše Krista. Kde
není uvědomění náboženského, tam ovšem o Krista nedbají, tam

——_314 _—

před Ním i srdce zavírají. Nezapomínejte na to důležité přiká
zání Církve sv., abyste s Bohem svým \'0 sv. pokání se usmířili
a nejsv. Svátost oltářní s vroucí kajicností přijali; nebo kdo tyto
povinnosti zanedbává, jak může ještě slouti katolickým křesťanem?
Za pohany a publikány prohlásil Sám Kristus ježiš takové vlažně
a Církve neposlušné křesťany. Vystříhejte se společnosti nevěrců
a rouhačů, nespolčujte se se zrádci jidášskými; netrpte, aby pa
ličské řeči vedly se u vaší přítomnosti. Nečtěte spisů a novin
takových, kdež nevěra, bezbožnost, nemravnost a rouhání se hlásá,
nedopusfte, aby zlotřilci takoví, jako druhdy ti najati žoldnéři,
Krista vázali, hlasů i rukou násilných proti řádu křesťanskému
pozvedali. jste katoličtí křesťané, vyznavači toho láskyplného Ježíše
Krista. Kéž tedy láska a spravedlnost řídí a posvěcuje jednáni
vaše, a nebude si pak musit Kristus ]ežíš stěžovati do nevděčnosti
vaší. Za ten nevděk ale, jehož až dosud od nás a jiných křesťanů
zakoušeti musilo láskyplné Srdce ježíšovo, pokleknouce zde před

svatostánkem odprosme dnes: o, nejdobrotivčjšíježíši, uznáváme,
že nejsme hodni neskonale lásky Tvé. Ty naše spasení vyhledáváš
a my Tvé péče neuznávali, Tvou milostízhrdali. Ach, co by z nás
bylo, kdybys zanechal nás v naší vlažnosti, kdyby Tvé láskyplné
Srdce pro naši nevděčnost od nás se odvrátilo! Však v tom
právě poznáváme Tvou neskonalou lásku, žeri při všem nevděku
našem Srdce Tvé nepřestává nás milovat. Odprošujem proto Tebe,
nejlaskavčjší Srdce ježíšovo a slibujeme, že nechceme Tě více
raniti nevdčkem svým. Na stotisickráte budiž pozdraveno nej
sladší Srdce ježišovo, které nás tak vroucně milovalo a posud
miluje a spasení naše vyhledává. Amen.

HL

Božské Srdce Ježíšovo trpělivé k našim urážkám.
»Ejhle to srdce, jež tak velice lidi
milovalo a jež od nich tak málo jest
milováno.:
Zjev. bl. Markety.

Láska nevyhledává zisku hmotného, nežádá sobeckého pro
spěchu; jediné přání jeji jest, aby splácena byla opět láskou.
A čeho dostává se láskyplnému Srdci ježíšovu, jež tak velice
milovalo nás.> Slyšeli jsme minule, jak stěžoval si Kristus Pán
blahoslavené Panně Markétě a z rozjímání svého seznali jsme, že
za všechnu lásku a dobrotu splácí se božskému Srdci ježíšovu
nevšímavosti, netečností, lhostejnosti, zkrátka nevděkem. A nevdčk
bolí, zarmucuje, trápí; odtud ten stesk předobrého ježiše našeho.
— Však zkaženost lidská ještě více se prohřešuje na láskyplném
Srdci ježíšovu; ono lidi miluje a lidé je uráží; ono milost a spásu
jim nabízí a oni se mu rouhají; ono štastnými a věčně blaženými
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je učiniti chce, a jsou lidé, kteří, kdyby možno bylo, by je zhu
bili a zničili. Ach tak těžké urážky zakoušeti musí Srdce ježíšovo!
proč to trpí ten Soudce věčný.> jediné pokynutí zajisté by
stačilo a otevřela by se propast pekla, aby pohltila rouhače. Však

božské Srdce ježišovo nechce zatracovat, ale spasit: proto

sh o

vívavo a trpělivo jesti k urážkám našim a vtom
právě opět se jeví ta neskonalá láska našeho Spasitele.
Rozjímati tedy budeme dnes, jak to láskyplné Srdce ježíšovo

od lidí tak málo jest milováno, za to však tak velice a těžce
uráženo bývá. — ježíši nejvýš dobrotivý a shovívavý, tichý
a pokorný
láskyplného
jsme Tebe,
lásku Tvou
zením pak

srdcem, dej nám poznati, jak bolestně dotýkaly se
Srdce Tvého hříchy a nepravosti, jimiž uráželi
a pohni srdcem naším, abychom jich se odřekli a
vroucí vděčností a láskou spláceti'se učili. Povzbu
k tomu spasitelnému předsevzetí necht“ jsou dojemná

slova ježíšova: Ejhle srdce, jež lidi .....

Pojednání.
Celý život ježíše Krista na zemi jest nepřehledná řada ve
likých dobrodiní, jež prokazoval lidstvu; ovšem vždyt i při vtělení
Svém neměl jiného účelc, leč aby prokázal nám lásku a dobrotu
Svou. A čím se Mu odměnilo lidstvo.> Urážkami. Z četných urážek
jen některé hrubší uvedu.

Slyšeli jste v dnešním sv. evangeliu o člověku

po

sed ] ěm, jenž následkem toho byl němý. l vyvrhl Kristus Pán
zlého ducha a člověku tomu řeč navrátil. Dívili se sice zástupové
zázraku tomu, ale někteří zneužili toho dobrodiní ježíšova k rouhá
vemu osočení jeho, že prý skrze Belzebuba, knížete zlých duchů,
v_ymítá d'ábelství. Nechtěli přiznati'Pánu ježíši moc nad ďáblem,
ovšem ale ochotni byli nařknouti Syna Božího, že má společenství
s ďáblem, ba i moci a rozkazu jeho že podroben jest. Zhroziti
se musí člověk rouhání tak hrozného, urážky tak přetěžké. Nebo
jaké by mohlo býti společenství Krista s belialem, táže se svatý
apoštol. A ten Kristus ježíš, jehož jméno samo zlým duchům
jest tak hrozné, že se před ním třesou, ten Kristus ježíš měl
by býti ve službě beliala? K tak rouhavěmu nařknutí odvážili se
nepřátelé ježíšovi druhdy; a což ti tak zvaní mediané
a sp i
r i t i s t (:, kteří zlé duchy cituji aneb na sehůzich těch pobloudilců
účastenství berou, zdali nedopouštějí se podobné rouhavé urážky
proti ježíši Kristu.> Což jiného jest to než spolčování se s ďáblem
na úkor Syna Božího a na zkázu duše své.> Kristus přišel, aby
zničil moc ďábla nad lidstvem, aby z otroctví jeho nás vyprostil;
pohané sloužíce ďáblu v modloslužbě a pověrách činili tak na
mnoze z nevědomosti; ale daleko bolestnější jest pro ježíše Krista,
jak zjevil blahoslavené Marketě, a mnohem více jej kormoutí,
vidí-li takových rouhačů i mezi těmi, kteří již sv. svátostmi za
vykoupence jeho a za dítky Boží posvěcení jsou. Co by zasluho
vali ncvděčníci ti, že Kristem a milostí jeho zhrdají, spolčujíce se
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s belialem? Což jiného, než“ aby soudce věčný zatratil je k té
společnosti ďáblové na věky. Však i těch nešťastných pobloudilců
chce získati Kristus a víte čim.> Svou láskou. Ukazuje jim Své
láskyplné Srdce volaje: Vizte to srdce, které.
.
Byt" však takových rouhačů nebylo mezi vámi, zbožní po
sluchači, onen případ s posedlým všem nám k poučení a výstraze

slouži.Němé ono ďábelství

což jiného jest než

z a t v r z e l á n e k aj i c n o s t, která skroušeným vyznáním hříchů
pohrdá, zpověď za zbytečnou prohlašuje aneb hříchy svatokrádežně
zamlčuje; rouhavé pak toto jednání své odůvodniti hledí po l'ari
sejsku námitkou: »I—lříchyodpouštěti může toliko Bůh, ne člověk,
ne kněz.<< Ovšem člověk sám ze sebe nemohl by nikoho ospra
vedlniti; ale zdali apoštolové a jich nástupci kněží neobdrželi
k tomu moc od Ježíše Krista, když řekl jim: »Komu odpustíte
hříchy, odpouštějí se jima? Popírá-li se tedy knězi moc rozhřeše
vaci, koho to uráží.> Ne kněze toliko, ale Samého ježíše Krista,
Syna Božího, jenž kněze za Svého prostředníka ustanovil. Tak
splácí se Kristu Spasiteli za jeho milosrdenství; k ospravedlnění,
posvěcení lidstva ustanovil sv. pokání, a zatvrzelí nekajicníci se

jemu za to rouhají; jak rmoutí to láskyplné Srdce jeho! jak
vyzývá ta urážka trestající spravedlnost jeho! A co činí Syn Boží,
jemuž odevzdal Otec všechen soud? On váhá s odsuzujícím
ortelem; láska jeho použivá posledního prostředku k obměkčení
srdcí zatvrzelých; ježíš okazuje Své láskyplné Srdce volaje k ne
kajicníkům: »Vizte to srdce mé, které vás tak velice milovalo
a posud miluje, proč od vás tak málo je milovánořa
. jako v životě Svém zakoušeti musil Kristus ježíš mnohé

trpké urážky, tak bez počtu dostalo

zvláště v době jeho utrpení.

se Mu jich

a) Plvm jenž trpkou u1ážku připravil Kristu ježiši, byl jeden
z jeho učenníků, jidáš,
jenz svatokrádežně přijal nejsv. Svátost

z rukou božskeho Mistra a »h n e cl vešel

v n ěh o dá bel

i odšel, aby za bídný peníz prodal nepřátelům Mistra svého a
pak ještě drzým způsobem osmčluje se líbati jej se zrádnými

slovy: »Zdráv

buď, M istřcla

Ach jak bylo tu ježíši Kristu

u srdce! Hic učenník, jehož mezi Své nejdůvěrnější přátely přijal,
jehož ku vznešenému úřadu apoštolskému povolal, ten spolčujc se
s nepřátely proti Mistru svému a zrádným políbcním pochopům

jej vydává. »Za lásku

— zrada.“

Co musilo cititi tu to

láskyplné Srdce ježíšovol A On přece ještě tak shovívavým je,
že zrádce přítelem nazývá, že ještě nyní dojemnou domluvou
ku poznání viny a ku pokání jej pohnouti hledí volaje k němu:
»Příteli, nač jsi přišel? Políbením zrazuješ Syna člověkařa —
I—lroznáto byla urážka pro ježíše Krista tato zrada jidášova; kéž
by neopakovala se více v Církvi Kristově! Kéž by nebylo zrádců
mezi katolickými křesťany, kteří zpronevěřují se víře své, kteří
sebe, svou rodinu, spásu duše své a svých svěřenců, ba všechno
i Samého Krista ježíše hotovi jsou prodati za mizerný peníz, za
výhodné postavení, za domněle šťastné vdavky. Před nedávnem
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četli jsme v novinách, jak dívka jakás stala se mohamedánkou,
zradila Krista Ježíše, a podvodníka Mohameda prohlásila za pro
roka a spasitele svého; co ji k tomu přimělo.> Snad přesvědčení,
snad důvěra, že tak jistější bude míti spasení své.> O to ji nej
ménč šlo; ale naději si dělala, že s turčínem šťastně se vdá. lra\á
to jidášská zrádkyně' Jidášem pro mrzký jeho zločin pohrdli
i sami fariseové a zákonníci — a tuto ošemetníci, sestru Jidášovu,
obdivovali a obdarovali prý jako hrdinku; kdo;> snad 'Iuici.>
Nikoliv, ale křesťanky, učennice Ježíše Krista! Tak dočkal se
Jidáš pochvaly zločinu svého mezi katolickými křesťany. Ach jak
bolestná to urážka pro Ježíše Krista! Ejhle to srdce, které . . . .

!))Ježíše svázaného přivedli před nejvyš
šího kněze Kaifáše a shi omáž děnou radu ží

dovskou;
začal výslech. Každý spravedlivý člověk očekával
by, že snad tito soudcové budou chtít dopátrati se pravdy; nuže
jak to činí;>Písmo svaté udává: »Knížata kněžská a \šecka rada

hledalifalešného svědectví pi oti Ježíšovi, aby

jej na smrt

vydali.a

Mat. 26, 59. \epidili se. tedy po

pravdě, ba tu ani slyšet nechtěli, mělit' k tomu příležitost po tři
leta veřejného působení Ježíšova, kdež ta věčná Pravda, Kristus
Ježíš, veřejně hlásal božské učení Své a fariseům i důrazně do
mlouval: »Když vám pravdu mluvím, proč mně nevěříteřa .\'c
chtěli věřiti dříve, tím méně šlo jim o pravdu nyní: ale falešného
svědectví hledali, aby měli záminku Ježíše na smrt vydati. V tom
vizte tu zlomyslnost rady židovské; ale poznejte i zlorádnost těch
domnělých učenců a spisovatelů, kteří tvrdí, že bádali v Písmech
i jiných spisech, že navštívili krajiny v zemi židovské, že sezná
mili se s obyčeji a způsoby národů východních, že porovnávali
a uvažovali vše bedlivě, jak \' sv. evangeliích je zaznamenáno;
a k čemu že dali si tu všechnu práci.> Snad aby nalezli a zjistili
pravdu.> Ba nikoli! ale hledali, jako rada_židovská, falešného svě
dectví proti Pánu Ježíši. Tak učinil to druhdy německý spisovatel
Strauss i francouzský nevěrec Renan, který poslední dostal prý
od boháče židovsl\ého asi milion franků za to, aby zaznaky Ježíš0\)
za vymyšlené a Ježíše za pouhého člověka piohlásil a tak \íru
lidu v jednorozeného Syna Božího otřásl. Jak těžká to urážka,
ba přímo ďábelská to zlomyslností A bohužel podobné nevěrecké
knihy spisovaly a vydávaly se i v řeči české a to i od spolků,
které původně obraly si za úkol ušlecht'ovati a vzdělávati lid!
Jak těžkého provinění, jak velká zodpovědnost! A proč tak činěno?
:>l—Iledalifalešného

svědectví

proti Ježíšovi.<<

Než pravda nedá se tak snadno utlumiti', ani radě židovské,
byt' i v zlosti ďábelské protiJežíšovi zapřisahlé, nedostačovala ona

falešná svědectví; a proto Kaifáš,

jakoby pravdy dopátrati se

chtěl,vzal Ježíše pod přísahu řka: »Zaklínám tě
skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi- li ty
Kristus

Syn Boží.> <<Mat. 28, 63. A tu jasně, srozumitelně

a s důrazem odpověděl Kristus Ježíš: »Ano, jsem Kristus Syn
Boží, jak jsi řekl. Nuže zdaliž to zřetelné, posvátnou přísahou
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stvrzené vyjádření ježíšovo přesvědčilo konečně odpůrce jeho?
Kaifáš v rozhořčení roztrhl roucho své řka: Rouhal se! Aby pak
nikoho z rady to jasné slovo ježišovo nezvrtkalo, ihned účel
schůze jejich jim připomíná řka: Nyní jste slyšeli rouhání; co za
to zasluhuje, co se vám zdá,> A ošemctníci ti nerozpakuji se
dlouho, ale prohlašují nad ježíšcm soud, k němuž se sešli, řkouce:
»l-loden jest smrtih Mat. 28, 65. 66. Ejhle toť skutek nevěry
zarputilé, ďábelské! Nechce uznat pravdu a když ji vyvrátiti ne
může, odsuzuje ji. Může-li býti těžší urážky proti Ježíši Kristu,
Synu Božímu, jenž jest věčná Pravda? Kéž by nikdo z křesťanů
hanobením víry nespolčoval se k takovým urážkům s bezbožci
oněmi: Kaifášem a radou židovskou! Vizte to Srdce ježišovo,
které vaše spasení hledá a proto pravdu učení Svého vám hlásati
dává; neuvalujte na sebe obviněni, že byste to láskyplné božské
Srdce tak málo milovali, ano nevěrou neb pochybováním svým
je raniti a rozedirati chtěli. ——
A všimněte si dále, jak nakládáno
s ježíšem po vynešení onoho soudu rady židovské. Ponechán
jest hrubým žoldnéřům a služebníkům, kteří plvali na tvář jeho,

dávali Mu poličky, a rouhavě Ho vyzývali: »Hádej

nám,

Kriste, kdo jest, který tebe udeřilša Mat.26,67.68.
Tarn ovšem at" to byl kterýkoliv, jenž na Krista rouhavým způ
sobem sáhl, vždy byl to někdo z té otrocké roty, která vidouc
příklad na svých pánech (radě židovské) rouhala se podle nich.
Však to vyzývavé slovo »I—Iádej
náma, jakoby sďábelským úšklebkem
zavznívalo k sluchu našemu a platilo nynějšímu křesťanskému
světu: »l'Iádej a posuď, křestane, kdo jest, jenž Krista ve tvář
bijeř<<Ach k neuvěření! Nezřídka jest to některý z vykoupenců
ježiše Krista, z těch, kterým posvěcení na křtu svatém se dostalo,
které Kristus za dítky Boží a za bratry Své byl přijal, jest to
zpronevěřilý křesťan,jenž proti víře, proti Církvi, ba i proti Saměmu
Ježíši Kristu rouhavě mluví.
jak bolestná to urážka! A shoví
vavý ježíš trpí vše a jen pln bolu na Své srdce ukazuje se slovy:
Vizte to srdce, které . . . .

c) Druhéhodne přiveden jest ježíš před Piláta

a obviňován od nejvyšších kněží fariseů a zákonniků jako buřič;
však Pilát seznav, že ježíš z Galileje pochází, kterážto zem pod
moci I-Ierodesa byla, k tomuto jej odeslal, k tomu pyšnému,
marnivému, lstivému Herodesovi. l—lleTen, jemuž Otec nebeský
odevzdal veškerý soud, již třetímu soudci jest vydán a v hluboké
pokoře a trpělivosti neodmítá žádného soudu, podrobuje se i tomu
nejnespravedlivějšímu. l-Ie ro des, když nesplnilo se očekávání
jeho, že by ježíš mu na podívanou nějaký zázrak vykonal, poh rdl

ježíšem a posměch si z Něho učiniv s dvořeníny
svými, v roucho bláznů jej obléci dal a tak zpět
poslal k Pilátovi. Cestou naň pokřikováno, kamením a blátem
házeno. O kdo necítí, kolikerá a jak těžká tu urážka a potupa
děje se Synu Božímu? On pak tiše snáší ponížení to ajen v srdci
Svém si bolestně povzdychává: jsem opuštěn, potupen, urouhán
od těch, kteří mne, milovati měli! Pilát poznav zášt fariseů proti
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Ježíšovi, dává lidu rozhodnouti, koho by si propustiti žádali, zda
Barabášc zločince, či Ježíše? A lid () d k n í ž at k n ě ž s k ý ch

navedený prosí za Barabášc; Ježíš tímto vý
rokem lidu za horšího nad lotra Barabášc pro
hlášen.

Jak veliká to urážka! A překvapen tou žádostí lidu,

táže se lidu: »Co učinim s Ježíšemřa A ten lid, jenž před ně
kolika dny Kristu, Spasiteli svému, hosanna ,zpíval, volá nyní
krvelačným křikem: »U k ř i žován
b u dla O Ježíši láskyplný,
jak bylo Tobě u srdce, když jsi takto slyšel volati lid, jemuž
jsi tolik dobrodiní, tolik lásky prokázal;> Ze srdce Ježíšova rve
se povzdech: Tak velice jsem miloval lid ten a oni tak málo
mne milují! Pilát přesvědčen jest o nevinnosti Ježíšově, přcc však

dává Jej m rskati

a když lid podrážděný ani tím uspokojiti

se nenechává, umývá si Pilát ruce aJcžíše vydává, aby byl ukřižován.
0 kde byl kdy ncspravedlivější ortel vynešen na obžalovaného?
Nyni bohužel nezřídka stává se, že lid provinilce vymlouvá,
ospravedlňuje, za něho se přimlouvá; tam ale proti Nejnevinněj
šimu jen jeden stále ozýval se řev: »Ukřižuj, ukřižuj Ho! Krev
- Jeho přijď na nás a naše synyht A Pilát poddal se nátlaku tomu,
nedbá spravedlnosti a nevinnosti i odsuzuje Ježíše! — Kolik to
přetěžkých urážek, kolik křiklavých bezpráví spácháno na Ježíši
Kristu při tom soudu Pilátovu! AJežíš snáší to vše trpělivě a to
z láskjr k nám, jen aby ukázal nám, jak velice nás milovalo to
Srdce Jeho, které od lidí tak málo jest milováno!
*

*

*

Připomeňte ano i doplňte si, rozmilí v Kristu, častěji to
dnešní rozjímání. Nemohl jsem vypočítati všechny urážky, které
zakoušcti musilo a musí láskyplné Srdce Ježíšovo. Uvedl jsem,
co od nepřátel, protivníků, nevěrců, zrádců, rouhačů, nespra
vedlivých soudců ano i od nevděčného lidu snášeti musil. Posuďte
dobře a uvažte všechno jednání své. Snad bude svědomí vaše
v mnohém případu i vás obviňovat, snad i jiné ještě urážky při
pomene vám. Ano každý hřích, každé bezpráví, každá lehko
myslnost, prostopášnost, pomluva, lež, křivda jest urážkou dobrého
Spasitele, který pln zármutku volá: »V i zte to s rd ce . . . .<:
() láskyplné Srdce Ježíšovo, ježto až dosud tak trpělivé bylo
k mnohým našim urážkám, pohni, obměkči to nekajicí, zatvrzclé
srdce naše, aby neprohřešovalo se více na lásce a shovívavosti
Tvé, ale Tebe u vroucí lásce zamilovalo, od Tebe shovívavosti
a trpělivosti se učilo, v Tobě útěchu a posilu svou hledalo, Tobě
vždy a při všem se obětovalo. Amen.
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Božské Srdce Ježíšovo nejvýš milosrdné ku kajícností

naší

»Viz to srdce, které lidí tak velice
milovalo a od nich tak málo jest
mílováno.:
Zjev. bl. Markety.

Poznali jsme z předešlých rozjímání, jak oprávněný jest nářek
Srdce ježíšova, že tak málo jest milováno za všechnu lásku, kte
rou věnovalo lidstvu. Ach, co nevděku, co urážek zakoušeti musil
a musí dosud láskyplný ježíš. S nevolí a rozhořčením odvrátiti
by se musil každý od těch, kteří láskou upřímnou a občtavou
zhrdají aneb docela ji tupí a urážejí. Nuže vízme, jak chová se
ježíš k těm, kteří proti laskavému, dobrotivému Srdci jeho se
prohřešili.>Zavrhl snad nevděčníky ty ' Ztrestala spravedlnost jeho
rouhače, kteří osmělili se urážeti Jeho jednorozeného Syna Bo
žího a Spasitele světa? »Svrženi buďte hříšníci do pekel,\= volá
v rozhorlení_ David, »a necht“ zhynou národové, kteří zapomínají
na Bohalc Zalm 9, 18. Ano, celá příroda hotoví se dle slov
sv. Rehoře ku pomstě oněch urážek: »Chceš-li, Pane, jakoby vo
lalo slunce k Stvořitcli svému, chceš—li, spálím toho nevděčníka
ohněm, který jej posud zahřívá; a já, vece země, otevru propasti
pod jeho nohama, a já, dí peklo, vydám jej mukám věčnýma.
A jak odpovídá na všechno to vyzývání láskyplné Srdce ježíšovo?
Podobně jako onen hospodář služebníkům, již chtělívytrhat koukol
přede žněmi: »Nechte! Počkejte! jest pravda, mohl bych si
ušetřiti mnoho urážek, kdybych zhubil hříšníky. jichž dobrota má
neobměkčuje; ale láska má nechce smrti hříšníka, nébrž aby se
obrátil a živ byl.< Ezech. 33, 11. Ano neskonalé milosrdenství
Boží jest to, jež zdržuje rámě jeho spravedlnosti: shovívá, čeká
na kajicnost, aby odpustiti mohlo. Právem stýská sice Kristus
ježíš ve zjevení Svém k blahoslavené Marketě: »Viz to srdce,
které . . . :e přec však dodává: »Bývají-li lidé slabostí uchvácení,
padají-li opět do hříchů, tonou-li v bídách, hrozí-li jim nebezpe
čenství: »Ejhle, srdce mé milosrdenstvím oplývá, ku kajicnosti volá,
odpuštění

nabízí.<<

Může-li býti lásky větší? Rozjímati tedy budeme dncsobož
ském Srdci ježíšovu, které v milosrdenství Svém ochotno jest,
odpouštčtí kajicníkům, ano samo hříšníky vyhledává, aby ku
kajicnosti pohnulo jich. ó ježíší, obměkči to srdce naše bezcitné
a zatvrzele, aby v kajicnosti otevřelo se paprskům láskyplného,
mílosrdného Srdce Tvého . . . .

Pojednání.
Urazil-li kdo koho, přísluší vinníkovi, aby uraženého od
prosila za usmíření požádal. My bezpočtukráte urazili jsme svého
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Pána a Spasitele, jednorozcného Syna Božího, jemuž koří se
kůrově nebeští a před Nímž nejsme víc než nádoby hněvu<<.
l'x'ím9, 22.; když pak otáleli jsme s polepšením a odprošením,
nejen že shovíval nám, ale i Sám vyhledával nás, milost a od
puštění nabízeje. Ano, láskypln-ý ]ežíš jest onen pastýř dobrý,
který hledá ovci zbloudilou. k sobě ji volá, na ramena ji béře
a zpět přináší do ovčince svého. A jakou ještě nad tím radostí
jest naplněn: »Radujte se se mnou,a volá, »nebot jsem nalezl
ovci ztracenouu Luk. 15, 6.
Zdali v jednání a slovech těch nejeví se neskonalá láska,

svrchované milosrdenství Ježíšovo, které ochotno jest odpouštěti
kajicníkům.> emu v podobenství učil, to dosvědčil jednáním
Svým. L'vcdu některé doklady.
1. Byl jednou Kristus Ježíš pohostinu u Šimona malomoc
ného, a tu z nenadání přišla tam Marie Magdalena, o níž dí sv.
evangelium, že to byla žena hříšnice. U všech byla v pohrzeni
a proto i Simon velmi nemile to nesl, že společnost příchodem
jejím byla rozrušena; ano pohoršení z toho bral, že Ježíš trpěl ji,
ana mu nohy líbala, slzami smáčela a vlasy svými vytírala. To
nesrovnávalo se s farisejskými náhledy jeho, že by člověk zacho
valý, počestný, strpěti mohl takovou hříšníci; a ježíš dovoluje
ženě té, že se dotýká, že u jeho nohou s důvěrou a oddaností
prodlévá. Simon již počíná pochybovati o prorockém duchu je
žíše Krista, což teprv, kdyby byl věděl a věřil, že jest to Mesiáš,
jednorozený Syn Boží! Byl by snad očekával, že před spravedl
ností Boží musí se žena ta v okamžiku propadnouti do propasti
pekelně. A jak zachoval se Ježíš? Ujímá sekajicnice proti přís-i
němu odsuzování, hájí její skutky skroušené lítosti proti nelaska
věmu úsudku a tomu srdci kajícímu, které paprskem milosti Boží
a lásky dobrotivěho Spasitele dotknuto bylo, prohlašuje odpuštění
a milosrdenství, řka: »Odpouštějí se jí hříchové mnozí, proto že
láskou čistou, kající, přilnula ke mně.: Ano, to žádá láskyplné
Srdce Ježíšovo, abychom ocenili neskonalou ]cho lásku k nám,
oclprosili Ho u vroucí kajicnosti za urážky své, abychom hříchů
a nepravosti svých s pravou lítosti oplakali, abychom srdce své
Srdci Ježíšovu obětovali, a pak nemusíme se lekat více přísné
spravedlnosti: Milosrdenství a láska Ježíšova zdrží rámě spravedl
nosti Boží a Srdce ježíšovo bude hlásati nám: Doiufej, synu.
doufej, dcero, odpouštčjí se tobě hříchové tvoji. ——O použijme

této posvátné doby, kterou Bůh k našemu pokání a napravení
ustanovil; hledejme Krista, dokud může nalezen býti, nedbejme
toho l'arisejského posudku, že 'kdo bloudil, již vrátiti se nemůže,
kdo pochybil, že již ztracen jest a že by mu již pomoci nebylo.
Vizte to srdce mé, volá Kristus Ježíš, vizte to Srdce, které lidi
tak velice milovalo a posud oplývá láskou a milosrdenstvím.
2. Pravil jsem, že čas svatopostní nejpříhodnější jest ku po
kání našemu, poněvadž tu právě, jako by to trpící, tolikrát zra
něné azarmoucené srdce ]ežíšovo tím ochotnější bylo k odpuštění.

—322—
Ano, právě doba postní připomíná dojemné případy milosrdenství
našeho Spasitele.
_
Slyšeli jsme o Petrovi, jak zapřísáhal se božskému Mistru

svému že Ho neopustí, nezapře. Jak dopadlo tovzahradě (šetsc
manské, již jsme rozjímali. Pozorujme nyní Petra, který zástup
Ježíše odvádějící z daleka následoval, až i nepozorován vešel do
síně radního domu. Tam slyšel křivá svědectví proti Ježíšovi, ne
pravé obviňování, nespravedlivé odsouzeni; citi to bezpráví, které
se děje božskému Mistru, ale nemá odvahy, Jeho se zastati. Než
i jiná důležitá zkouška mu nastává. Nemohl zajisté utajiti hluboké
pohnutí nad výslechem Ježíšovým a tu vzniklo snadno u někte
rých oprávněné podezření, že jest i on 2 učenníků Ježíšových.
Toho zalekl se Petr; Mistra uznali za hodného smrti, jak by na—
ložili s nim, učenníkem Jeh0;> Děsi se podobného ortele a proto
aby od sebe podezření odvrátil, nechce ani rozuměti otázce, je-li
učenníkem Ježišovým, otázán po druhé, již přímo popírá, že by
Ježíše znal, po třetí pak docela přísahou sc zaklíná, že jest mu
Ježíš zcela cizí. Tak nevděčnost a urážka proti Ježíšovi doplněna,
a hned kohout zazpíval a probudil bázni uspalé svědomí Petrovo.
V tom pak vyvádějí žoldnéři Ježíše ze soudní síně. Petrovi na
padlo setkání se Ježíše se zrádným Jidášem v zahradě (ietsc
manské; tam rozhořčila jej zradaJidášova, viděl, jak Ježíš sbolcsti
od zatvrzelého Jidáše se odvrátil; jak zachová se nyní k němu.>
S bázni a se studem patří na Ježíše; však i Ježíš pohlcdčl na
Petra: zraky jejich se potkaly & pohled Ježíšův jako by byl trpce
připomínal Petr-Ovi: Tak

jsi splnil slib a přísahu svou;> To za—

sloužil jsem za lásku svou, že ke Mně ani znáti se nechceš? Až
do duše vniká mu ten pohled Ježíšův, bolcstný sice, ale ne od
suzující; nebo s pohledem tím vniká spolu i paprslek lásky
a milosti, která rozehřivá srdce Petrovo a on rozpomenuv se na
slovo Ježíšovo, kterým jej varoval, i na ta slova, kterými Ježíš
osvědčoval mu lásku a péči svou, a pchvácen žalosti nad svým
skutkem, odešel ven a plakal hořce. O požehnané ty slze kající!
Ony jsou vyznáním viny, ony jsou zpovědi, jsou důkazem lítosti
vnitřní, nadpřirozené, ony dosahuji odpuštění. Tu vizte, rozmilí
v Kristu, a poznejte neskonale milosrdenství Ježíšovo. Jak veliký
byl hřích, jak osudný pád Petrův, a přece i pro něho má Ježíš
odpuštění. Netrat' důvěry, hříšníku, volá k tobě kající Petr, nc
zoufej jako nekajicí Jidáš, ale přidrž se Ježíše svého, neuzavírej
srdce svého Jeho milosti; popatř na Ježíše pro tebe ztýraného,
nespravedlivě odsouzeného. On i po tobě se ohlíží: snad zrak
tvůj 5 Jeho pohledem se setká, porozumíš snad jako Petr i ty
pohledu Jeho, jako by k tobě volal: Viz tu lásku Mou! To vše
ochotno bylo srdce Mé trpěti pro tebe; poznej, jak velice tě mi
lovalo, a tys za to vše splácel Mně jen nevděkem, jen urážkami,
Mne jsi zapíral, ke Mně se hlásiti nechtěl! Přec však nechci, abys
zahynul jako nekajicí zatvrzelý Jidáš; ale s Petrem poznej vinu
svou, oplakej ji: srdce Mé hotovo jest odpustiti; vždyť ono plno
jest lásky a milosrdenství.
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3. Mnoho synů maruotratných ziskal Kristus Ježiš působením
Svým, mnohou ovci zbloudilou uvedl zpět do ovči_nceSvého;
však úchvatně, zázračně působilo Jeho utrpení: kříž Ježíšův stal
se trůnem milosti, lásky a milosrdenství. Vykonán ortel nad Je—
žíšem; ku kříži přibit, rozpjat visí mezi nebem azemí. Nevýslovné

jsou Jeho bolesti: ruce a nohy zbodené, celé tělo rozedranéakrví
zalité, tvář ssinalá, jazyk palčivostí vypráhlý, hlava trním zraněná,
oko mdlobou strhané. Kdo necítil by soustrast se žaluplným sta

vem ukřižovaného Ježíše Krista? Však zášť farisejská ani tu ne
ustává se rouhati. »Jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůže, a
s oušklebkem pokřikují. Je-li králem Mesiášem israelským, at“
sstoupí s kříže a my uvěříme v něho. Doufal v Boha; miluje-li
ho Bůh, at" jej vysvobodí; nebot" říkal: Syn Boží jsem.a Mat. 27,
42. 43. Co by zasluhovala ta bezcitnost farisejská? I samo nebe
děsí se nad rouháním tím, slunce se zatmívá, země se třese, skály
se pukají; ustrašeni trnou zlotřilci, nestihne-li jich zasloužený trest.
A Ježíš na kříži již otvírá ústa, snad aby vyřkl nad nimi ortel
odsuzující? Nikoli! Ten láskyplný Ježíš pozvedá hlasu orodovného
k Otci nebeskému a modlí se za nepřátelý Své: »Otče, odpust“
jim, neboť nevědí co čini.<<Luk. 23, 34. Rekněte, přátelé drazí,
může-li býti větší shovívavosti, většího milosrdenství? Zatvrzelcům
ovšem ani tato přímluva láskyplného Ježíše nezpomohla; ale byli
tam jiní mnozí, jichžto svědomím zatřásla slova Ježíšova a paprslek
milosti pronikl k srdci jejich a v kajicnosti tepajice se v prsa
vyznávali: »Zajisté Syn Boží byl tento.“ Mat. 27, 54. Co přivedlo
je k přesvědčení tomu? Shovívavá láska a neskonalé milosrden
ství Ježíše ukřižovaného; neboť poznali, tak milovati odpůrce, tak
ochotně odpouštěti nepřátelům nedovedl by člověk, tak činiti
může jen nejvýš milosrdný Syn Boží.
Nuže, nejmilejší, jestli nevěřící židé ano i pohané pochopili
tu neskonalou lásku Ježíšovu, mohu snad s větší bezpečností očc—
kávati, že i vy porozumíte slovům ukřižovaného Ježíše, když volá
k vám: »Vizte to srdce, které lidi tak velice milovalo: kéž by
láskou mou obměkčilo se i srdce vaše, abyste mého milosrdenství
hodni se stali; nebo já nechci smrt hříšníka, ale aby se polepšil
a živ byl.<

4. Při vyučování Svém často připomínal Kristus Ježíš, že nebe
připraveno jest pro všechny a bez své viny že nikdo z něho vy
loučen nebývá; ano byť i sebe větší vina tížila svědomí, byt' i sebe
hloub byl zabředl hříšník, byt' nepravosti jeho nejpřísnějšímu
soudu a trestu lidskému podlehly: u láskyplného Srdce Ježíšova
vždy ještě doufati smí, že nalezne milosrdenství. Důkaz toho po
dal Kristus na kříži. Byliť s Ježíšem ukřižováni dva lotři: jeden
na pravici a druhý na levici. Lotr na levicivspustlosti své setrval
až do konce, ano spojil se s rouhači proti Pánu Ježíšovi, doufaje
snad za to od nich vysvobození; však odsouzenec na pravé straně
postřehl trestuhodnost takové rouhavé vyzývavosti a proto káral
společníka svého řka: »Ani ty se Boha nebojíš, ačkoliv za několik
okamžiků státi máš před soudem Jeho? My zajisté spravedlivě
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trpíme tak, jak jsme hříchy svými zasloužili; ale Ježíš nic zlého
neučinil a bez viny odsouzen jeste Uznávaje pak Ježíše za Mesiáše
a utrpení Jeho za dílo vykupitelské, pln kajicnosti a důvěry
zvolal ku Ježíši: »Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš do krá
lovství svého.<< Luk. 23, 42.

I—Ile,lotr, který promařil život svůj

v nepravostech, který nemůže se vykázati než skutky trestuhodnými
a tudíž i ortel smrti za spravedlivý uznávati musí: tento lotr
soudu lidskému propadlý má přece odvahu, milosrdenství a sli
tování hledati uJežíše. Co dodává mu tolik důvěry? Vždyť viděl
tichost a trpělivost, s kterou snášel všechno bezpráví, slyšel tu
láskyplnou přímluvu Jeho za nepřátely', paprsek lásky a milosti
Ježíšovy pronikl do srdce jeho a kající duše jeho nabývá důvěry;
nebo jestli i ouhlavním nepřátelům svým odpouští, tak, těší se,
bude míti milosrdenství i pro mne, a proto s kající prosbou
obrací se ku Ježíši: »Pane, rozpomeň se na mne.<< A pokorna
důvěra ho nesklamala. Co že odpovídá Ježíš na prosbu jeho.=
>Amen pravím tobě: Dnesještě budeš se mnou v ráji.<<Luk. 23, 43.
l-lle, láskyplný, milosrdný Ježíš slitovává se nad lotrem a slibuje
mu ráj; zdali by mohl tedy který hříšník pochybovati o milosr
denství Jeho, zdali by směl který zatvrzelec právem říkati, že
větší jest nepravost jeho, než aby odpuštění dosáhl? Aj, popatř
na Ježíše ukřižovaného, který i tam s kříže ještě hlásá odpuštění,
ano kajícímu lotrovi slibuje i ráj, k nám pak ke všem volá:
>\'izte to srdce, které lidi tak velice milovaloaod nich tak málo
jest milováno. A přece nezavrhuje nevděčniky; má milosrdenství
i pro vás. Jen s důvěrou a kajicnosti ke mně se obraťte, jen
k Srdci mému se přiviňte a pocítíte milost z něho se prýšticí,
která posvětí duše vaše. Vždyť Srdce mě oplývá láskou a milosr
denstvímfc

——
*

*

*

Připomenuli jsme si jen některé případy, jak láskyplné Srdce
Ježíšovo prokazovalo milosrdenství všem, kteří k němu nestráceli
důvěry; co tisíců a milionů případů mohlo by vypočísti veškeré
lidstvo! Ano, dosvědčili by nám to strážní duchové lidstva, do
kázali by to ti zástupové oslavenců, kteří nyní v ráji nebeském
za neskonalou lásku a ncvystihlé milosrdenství Vykupitele svého
velebí. Však k čemu měl bych hledat a uvádět důkazů rozličných?
Rozpomeňte se jen na svůj uplynulý život, připomeňtc si své mládí,
uvažujte cesty života svého a spočítejte, jak často snad již hrozila
vám záhuba pro duši, jak často snad již již otevíraly se propasti
pekelné, volajíce k Soudci nejvýš spravedlivému: »Pane. chceš-IL
pohltíme nešlechetníka toho.“ A Ježíš odpovídal vždy: »Nechte —
Počkejte!<< Shovíval — a Jeho neskonalému milosrdenství máš,
křesťanc, co děkovati, že jsi posud zde a ještě naději máš na
spasení. Zatím volal tě, pobádal tvým svědomím, často pohlížel
na tebejako na Petra, přimlouval se za tebe: »Otče, odpust mu . .
Nabízel milost, odpuštění, sliboval kajicnosti tvé ráj. Jak zachoval
sc's k této lásce svého Spasitele? Snad jsi ji patřičně ani ne
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ocenil, na hlas svého Spasitele nedbal, pohledu ježišova si ne
všímal. Nužc dnes, nyní hned poklekněme zde před svým ukřižo
vaným ]ežíšem, abychom Ho odprosili. Ty ale, láskyplné Srdce
ježišovo, neuzavirej se před naší nehodností; vyšli paprsky
milosti své a rozehřej nás ku kajicnosti, abychom bezpečíce se
na tvé milosrdenství a na mocnou přímluvu tvou s kající Magda
lenou, s plačícím Petrem a skroušeným lotrem odpuštění a spásu
věčnou doufati směli. Č) láskyplné, milosrdné Srdce ježíšovo roz
pomcň se na nás tam v království tvém. Amen.

Láskyplné Srdce Ježíšovo spravedlností božské za nás
zadost učinilo.
»Viz toto srdce, které lidi tak velice
milovalo, ale od nich tak málo jest
milovanou
Zjev. bl. Markety.

Rozjimali jsme o tom, jak četnými důkazy dotvrdil Kristus
]ežiš Svou neskonalou lásku k nám; láska tato zajisté s nebe na
zem mezi nás Ho přivedla a když lidé nechtěli uznati ji a s ne
vděkem od lásky plného Srdce ježíšova se odvraceli, shovíval
jim; ano i když vyzývavě uráželi Ho, přece Srdce ježíšovo ne
zbouřilo sc hněvem a mstou proti rouhačům, ale trpělo i toto
příkoří a čekalo, až by hříšníci v nepravostech svých se poznali.
A což když ti synové marnotratni promařivše všechen statek
milosti Boží a nevědouce si rady, ni pomoci, vrátili se zpět ze
světa k dobrotivému Otci svému, Odehnal je snad od sebe jako
nevděčníky nehodné? Nikoliv; však jsme toho všichni zakusili, že
jako onen otec, o němž Kristus Ježíš sám vypravoval, vyšel nám
tento láskyplný Spasitel vstříc, objal nás a na milost přijal,
obléknuv duši naši rouchem milosti a obdařiv nás prstenem za
slíbení věčného. A tak láska ježišova jeví se v shovívavosti
s naším nevděkem, v trpělivosti k našim urážkám, v milosrden
ství k odpuštěni naší kajicnosti.
A ještě toto vše jakoby lásce ježíšově nebylo dost: nejen
vinu smazat, ale i za nás dostiučiniti, trest a pokutu naši vytrpěti

byl ochoten; a tot zajisté vrchol lásky Jeho. Vizte

tedy

to

božské Srdce ježíšovo, které tak velice nás mi—
lovalo, že i na zadostučinění za nás božské spra

vedlnosti

se obětovalo,

očemž rozjímatibudemednes.

Kéž rozjímánim tirn rozhřeje se srdce naše, aby nemusil Kristus
ježíš stýskati, že Srdce jeho od nás tak málo jest milováno.
O jcžíši ncjdobrotivější, popřej milosti k rozjímání našemu.
I::hleo duchovní.

23

—326—

Pojednání.
' Zrakem duchovním spatřil veliký prorok Isaiáš Vyku
pitele a kterak líčí Jej? jako pohrdaného . . . muže bolesti;
a poznav z osvícení Božího příčinu poniženosti jeho, dí: »V pravdě
neduhy naše on nesl, bolesti naše on snášel: a my počtli jsme
ho jako malomocného a ubitého od Boha a sníženého. On pak
raněn jest pro nepravosti naše, potřín jest pro hříchy naše: kázeň
pokoje našeho leží na něm a zsinalostí jeho uzdravení jsme.<:
Is. 53, 4, 5. Duchem prorockým osvícený označil takto Isaiáš ono
dostiučinění, jež přislíbený Mesiáš přinésti měl za hříchy lidstva,

a jež skutečněKristus ]ežíš, ten »muž bolestí:

i přinesl. \'šak

tážete se snad, co jej pohnulo, že všechny tyto útrapy pro nás
podstoupil? Oznámil to Sám blahosl. Marketě, když na Své srdce

ukázalají řekl: »Viz toto

Srdce,

které . . . .<<Ano z lásky

k nám ochotně podrobil se tomu Kristus Ježíš, aby spravedlnosti
božské za nás dosti učinil a vždy také při Svém utrpení to na
jevo dával, že dobrovolně & jen z lásky k nám to dostiučiněni
na se přijal. Všimněme si těch jednotlivých udajů z utrpení Páně
a poznáme dobrotivou ochotu a obětavou lásku jeho k nám.
1. Když posledně chtěl se vydati Pán Ježíš s učenníky do
]erusaléma, přepověděl jim, co všechno jej tam čeká: »že bude
vydán pohanům a bude posmíván a bičován i uplván; a když
]ej ubičují, že zabijí Ho a třetího dne že vstane z mrtvýclm
Luk. 18, 32. 33. Předvidal tedy ježíš Kristus všecko utrpení Své
a když ]ej učenníci zdržovali, aby tam nechodil a v takové ne
bezpečenství se nevydával, vysvětlil jim, to že jest úkol Mesiáše,
jak prorokům to zjeveno bylo, On pak, že vše podstoupiti chce
jakožto Syn člověka čili zástupce a prostředník lidstva. Dal tedy
Pán ježíš na jevo, že jest si povědom úkolu Svého vykupitelského

a že všechny ty pokuty, které by vlastně lidstvo za
provinění svá snášcti mělo, On Sám ochotně a do
brovolně na Sebe vezme a vytrpí, aby takto jako
Spasitel náš Spravedlnosti Boží za nás zadost učinil
a h něv ]eh o usmířil. A co že pohnulo jej k tak veliké obětavosti,

že největší muky, ba i smrt nejbolestnější podstoupil pro nás.: Na
otázku tu udává sv. apoštol národů jediný důvod tento: »Kristus
miloval nás; ano miloval nás a vydal sebe samého za nás v oběto
vání a obět Bohu k vůni líbezné.<<Ef. 5, 2. Kdo nepoznává vtom
neskonalou lásku božského Srdce Ježíšova? On zajisté netoliko
odpuštění a milosrdenství u Otce nebeského nám vyjednal, ale
nad to podvolil se ochotně i všem pokutám, které bychom na
zadostučinění své vytrpěti měli, tak sice, aby všechny útrapy
_,a kříže, které by nás v životě našem potkaly, pokud s trpělivostí
a ve spojení s trpícím Kristem je snášíme, nám ne na pokutu,
ale na zásluhu připočteny byly. My zajisté měli jsme se státi muži
čili ditkami bolestí, my jsme měli vydáni býti na potupu, bičo
váni a uplváni, my jsme podstoupiti měli tu bolestnou smrt: vždyt"
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to vše ohlásil Bůh praotci našemu Adamovi jakož pokutu za hřích;
však hle Ježíš Kristus, vtěleny Syn Boží, předstupuje před Boha
uraženého jako prostředník, nabízí Sebe na zadostučinění, při

náší Srdce Své v »obět slitování

za hříchy naše.:

1 Jan 2, 2. Viztež tedy, vykoupenci Ježíšovi, vizte to Srdce, které
lidi

. . . .

'

2. Ačkoliv celý život Ježíše Krista byl dostiučiněním za nás,
přece ncjpatrnější důkazy 0 Jeho obětavé lásce podává nám Jeho

utrpení, které počalo v zahradě Getsemanské.

Mezi tím, co k nastávajícímu utrpení modlitbou se sílil, přišli
tam za Nim žoldnéři, aby Jej polapili. Však měli poznati oni
a celý svět, že v moc svých nepřátel nedostal se snad nechtě
a násilím, nýbrž že Sám dobrovolně jim se vydal, aby dílo vy
koupení vykonal. Jediným všemocným slovem totiž poráží k zemi
všechny pochopy, kteří Jej svázati měli; jako druhdy prošel řadou
nepřátel Nazaretských aneb jako odešel dle dnešního sv. evangelia
z chrámu, když Jej chtěli kamenovati: tak mohl i tam ze za
hrady gctsemanské odejiti, aniž by Mu stráž vojenská byla mohla
zabrániti. Avšak Pán Ježíš neučinil toho, nýbrž přistupuje k ohro
meným žoldnéřům, řka k nim: »Jestliže mne hledáte, nechte
těchto (učenníků mých), ať odejdou.<< Jan 18, 8. A vztáhnuv ruce
Své k žoldnéřům, vybídl jich, aby vykonali, k čemu posláni byli.
Tak přesvědčili se žoldnéři, tak na své oči uzřeli to i učcnnici,
že Kristus Ježíš dobrovolně spoutati se dává; slyšeli všichni, že
činí tak s podmínkou, aby propuštěni a vší zodpovědnosti spro
štčni byli učcnnici Jeho, kteří tam zastupovali všechen věřící lid.
— »\chhte těchto, ať odejdou,“ di Kristus k těm, kteří stali se
nástroji spravedlnosti Boží, a slova Jeho zalétala dále, až tam
před trůn Soudce věčného; u Otce nebeského jakoby se při
mlouval božský náš Spasitel: »\Icch těchto, za něž se obětují;
nech, propust" jich ze soudu, z pokuty, z kletby, která na nich
lpěla od prvního hříchu: přijmi dostiučiněni mé, které ti za ně
podávám

a nad vykoupcnci

mými se smilu'.<< ——

Zbožní křesťané, popatřte v duchu na Ježíše Krista tam
v zahradě getsemanské, jak ruce Své ochotně spoutati dává, jak
dobrovolně nechává se odvésti před soudce nespravedlivé, jak
obětavě podstupuje ono předvídané smrtonosné utrpení, jen aby
Spravedlnosti Boží za nás dostiučinil a pro spasení naše dílo vy
kupitelské dokonal. Slyšte, jak u Otce nebeského sc přimlouvá:
»Nech tyto, propust je, neodsuzuj jich; čeho trpěti třeba, já vy—
trpim. Vezmi mne za obět místo nich.: Tak nabízel se Kristus
Ježiš i za nás; zdali nepoznáváme v tom neskonalou lásku Jeho?
»Viztc to Srdce, které . . .c — Č) Ježíši, jak ochotně vydáváš Se
v utrpení místo mne! Co učiním, abych ulehčil tíži okovů, jimiž
spoutány byly přesvaté ruce Tvé? Cim nahradím Tobě urážky
a ukrutnosti, jež jako zajatec od surových žoldnéřů jsi zakoušcti
musil? Č) kéž láska, která Tě do rukou nepřátel vydala. od ny
nějška řídí všechno hnutí srdce mého, kéž mne učí s utrpením
23*

—328—
Tvým spojovati vše, čeho mně odporného bude zakoušet; kéž
Tvá oddanost a tichost posvětí trpělivost mou.
3. Však i rada židovská a veškerý lid měl přijíti k tomu
vědomí, že ježíš Kristus trpí a umírá na zadostučinění za všechno
lidstvo. Prozřetelnost božská zajisté použila k tomu prohlášení
příslušného nejvyššího úřadu kněžského. Stalo se tak při radě
nejvyšších kněží a fariseů, kteří se sešli po zázračném vzkříšení
Lazara, aby se dohodli, co učiniti s ježíšem, aby v Něho pro
veliké divy, které činil, všichni lidé neuvěřili. A tu když jedni
tak, jiní jinak radili, povstal Kaifáš, jenž byl nejvyšším knězem
toho leta a prohlásil řka: »Vy nic nevíte, aniž na to myslíte, že
užitečné jest vám, aby jeden člověk (ježíš) umřel za lid, a ne
aby všechen národ zahynul.“ A evangelista Páně dokládá o Kai
fášovi: »Toho pak neřekl sám ze sebe; ale jsa toho leta nejvyšším
knězem prorokoval, z vnuknutí Božího totiž prohlásil, že ježíš
měl umřítí za lid a to ne toliko za lid židovský, ale aby syny
Boží, kteří rozptýlení byli, shromáždil v jedno.<< jan 11, 47—52.

Ejhle jak nevyzpytatelné jsou cesty Prozřetelnosti božské! Zá
kladní pravdu celého vykoupení vyjádřuje tuto Kaifáš, ale nechápe
hlubokého významu jejího. »Skryl Bůh tajemstvi to před moudrými
a opatrnýmí, ale zjevil je maličkým,<<prostým učenníkům, věrným
vyznavačům, zjevil to i zbožné panně, bl. Marketě, že to Srdce
ježišovo za nás se obětovalo, abychom my nezhynuli, ale shro—
mážděni byli v jednotu viry ku spasení svému. ——

jako výrokem Kaifášovým tak i slovy všeho lidu před soudem
Pilátovým shromážděného vyjádřen jest vznešený úkol vykupitelský
ježíše Krista, kterým za nás mělo dosti učiněno býti. Když nc—
spravcdlivý soudce, ač nevinu ježíšovu uznával, přece neměl od—
vahy, propustiti ježíše, a jen umytíin rukou zodpovědnost za smrt
ježíše Krista se sebe smýti chtěl, tu všecken lid propukl v křik:
»Krev jeho přijď na nás a naše syny.a Mat. 27, 15. Lid krve
lačný není si ovšem povědom úplného smyslu slov těch; on takto
jen chce na sebe vzíti všechnu zodpovědnost za smrt ježíšovu
a tim ovšem rouhavč na sebe svolává i kletbu Boží; ale Pro
.zřctelnost božská takto ústy lidu prohlásiti dává tajemný účel
a hluboký význam smrti ježíše Krista, že On totiž krev Svou pro
nás prolítí ochoten jest na zadostučinění za hříchy světa a na
vykoupení naše. — Představte si, nejmilejší, ježíšc svázaného před
Pilátem. [ sám soudce tento přesvědčen jest o nevinnosti jeho
a přec odsuzuje Ho k smrti; proč tedy umřítí má nevinný jcžíš?
Za hříchy své nikoliv; vždyt“ On hříchu neučinil. Avšak výrok
Kaifášův z vnuknutí Božího učiněný, že užitečno jest, aby ježíš
umřel za lid, by tento nczahynul, ——výrok tento dotvrzen má
býti hlasem lidu: Nevinná krev toho Beránka Božího obmýti má
viny lidstva a proto lid shromáždčný volá: »Krev jeho přijď na
nás a na naše synyla
'
Aby nezhynulo lidstvo na věky, Kristus se za ně obětuje,
aby sejmuta byla kletba hříchu s lidstva, přijímá Kristus ortel
smrti. Lid žádá jeho smrt, touží po jeho krví a ježíš dobrotivý
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láskyplný, stoje před lidem rozzuřeným jakoby nabízel jim:
»Vezměte mnc, obětujtc mne, prolejtc krev mou: vše za vás
obětují a za spásu vaši, jen poznejte, že takto za vás dostičiním
z lásky k vám. v_izte to srdce, které lidi tak velice milovalo; ale
od lidí tak málo jest milovánol<<
4. [ vydal Pilát ]ežíše, aby byl ukřižován a pochopové vho
divše na Něho kříž, spěchají s Ním k místu popravnímu. l kráčí
ježíš nesa Sobě těžký kříž: »jako beránek k zabití veden jest
a neotevřel úst svých,u Is. 53, 7', strkají Ho, sem tam jím smý
kají a Ježíš zůstává tichý; klesá pod křížem, kopou a bijí Ho,
a Ježíš mlčí. I ženy jerusalémské nad Ním s ustrnutím dávajíse
do pláče; a hle tu otvírá Ježíš ústa Svá a co praví jim.> »'/..eny
Jerusalémské, neplačtež nade mnou<<——
jen s povrchní soustrastí,
ku které pobádá vás bídný stav zsinalosti Mé; ale příčinu toho utrpení
Mého posuďte. Ne za vinu Mou přiřknuta .\-lismrt; jiní jsou, kteří
snášeti měli pokutu tuto, ale já dobrovolně na Sebe ji přijal; ti
pak, za něž trpím, jste vy i synové vaši. »Neplačtcž tedy nade
mnou, ale samy nad sebou plačte a nad syny svými,<: Luk. 23, 28.,
abyste pravou kajicností přisvojily si zásluh utrpení Mého a ne
musily se lekat kletby, která stihne nekajicníky, že krev Má na
nich zmařena jest. — Tak asi mluvil Kristus Pán k ženám jeru
salémským, tak volá ik nám. On dobrovolně přijal na Sebe
zadostučinění, ku kterému my jsme byli zavázáni; On ochotně
pro nás podstoupil nejtěžší pokuty, které my jsme snášeti měli;
On pro nás i k smrti a to nejbolestnější, nejpotupnější smrti kříže
byl odsouzen a ochotně také kříž k usmrcení Svému na Svých
ramenou nese, abychom my před smrtí věčnou byli uchráněni.
Popatřte v duchu na Ježíše strápcného, krví zalitého, pod křížem
se potácejícího: ovšem pohled to trapný a sotva kde které srdce
tak necitelné, jež by soustrasti a bolem uchváceno nebylo. A tu
při tom pohnutí srdce vašeho k vám zraku strhaného, tváře zsi
nalé obrací trpícíježíš a dojemným hlasem volá: Vizte, tak zadost
činím za vás, to vše snáším z lásky k vám a pro spasení vaše:
Ejhle to Srdce, které vás tak velice milovalo; kéž by i od vás
bylo milováno!
*

*

*

Rozmilí v Kristu, s vděčností zajisté přijali byste přímluvu
dobrého přítele, kterou by vám v těžké nesnází vaší vypomohl,
hněv uraženého pána od vás odvrátil a odpuštění jeho vám vy
prosil; však více ještě učinil Kristus ježiš z lásky pro vás. On
netoliko usmířil nám rozhněvaného Soudce věčného, nejen od
puštění nám vymohl, ale i tu pokutu, kterou jsme snášeti měli,
ochotně za nás na Sebe přijal aji vytrpěl; nám netřeba ničeho
více, než s kajicností sáhnout po milosti, kterou nám dobyl.
l'Ile všechno obětoval pro nás Kristus ježíš, Sebe Samého, i všechno,
co měl: Své tělo v utrpení, Svou duši v smutku a v ouzkosti,
Svou všemohoucnost v pokoře, Svou shovívavost v nevdčku a
urážkách, Svou trpělivost v mukách a bolestech, vždy, všude a při
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všem Svou lásku. () vizte to srdce, které nás tak velice milovalo,
ale od nás tak málo bylo milováno! Odprosme tedy dnes trpícího
Spasitele, že jsme láskyplné Srdce Jeho nevděčnosti svou prorý
vali. ó Ježíši dobrotivý, láskyplný Spasiteli náš, s bolestí připo
mínáme si vše, cos od nepřátel Svých při Svém utrpení snášeti
musil; ale bolestněji zajisté zraněno bylo Srdce Tvé, když jsme
my, vykoupenci Tvoji za všechnu lásku Tvou nevděkem se Ti
spláceli a všechno dostiučinění Tvé nekajicností svou mařili. Nejen
soustrast jako ženy Jerusalémské, ale i skroušenost, lítost nad tím
projevujem, že jsme Tvé láskyplné Srdce tak zarmucovali; roznět'
v srdci našem vroucí lásku, abychom celým srdcem k Tobě za
hořeli, Tebe vděčně a oddaně milovali a Tobě v životě i v smrti
se obětovali. Amen.

Patero řečí na neděle postní o cíli člověka.
Napsal FR. BLAŽKO, farář v Noutonicích.

Il.
»Odejdiž satane! Neboť psáno jest:
Pánu Bohu svému se klaněti, a Jemu
samému sloužiti budeš.:
Mat,4,10.

To vite, rozmilí v Kristu, kdy Kristus Pán těmito slovy
satana odbyl. Bylo to v tom rozhodném okamžiku, kdy satan,
tuše v osobě Kristově budoucího Spasitele, pokoušel se svésti
Jej k hříchu.

Zvláštní to skupení! Proti sobě stoji Světlo a temnost;
Pravda a lež; Svatost a hřích; nebeapeklo; Bůh vtělenýaďábel;
Tvůrce a tvor k věčnému trestu odsouzený! A ta opovážlivost!
Před tvorem, zlořečeným na věky, padnouti, jemu se klaněti má
Pán všehomíra! Světlo má ustoupiti temnotě, pravda lži, svatost
hříchu, nebe se má peklu kořiti! —
Zvítězil Kristus nad satanem.
Než co se satanu nepodařilo u božského Spasitele, o to se
pokouší u každého člověka. Každému z nás ukazuje vylhané své
panství a dí: »To všecko tobě dám, budeš-li se mi klaněti!
Jak zvítězíme v tomto pokušení nad satanem nás mno
hem silnějšímš! Jak zvítězíme? Zádná malomyslnost! Žádná bázeň!
My zvítězíme, jistě zvítězíme, půjdeme-li po všecken život svůj za
heslem Krista Pána: »Pánu Bohu svému se klaněti a jemu sa—
mému sloužiti budeš.<<

Zvítězíme, budeme-li bez odporu za povinnost“ svého života
uznávati, co svaté náboženství stanoví: » lověče, proto jsi na
světě, abys Bohu sloužil.<< A o této druhé povinnosti, o tomto
našem dalším určení na světě budeme dnes rozjímati.
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Pojednání.
[.

Odejdiž satane! Nebot' psáno jest:
klaněti a jemu samému sloužiti budeš. u

'10 v »pravděc jest »svobodac,

»Pánu Bohu svému se

která se člověkuzajeho

cíl udává.
Nuže, drazí v Kristu, uvažujme, kdo jestvpravdě svoboden:
ten, který satanu, 'aneb, který Bohu slouží? A abychom dobře
rozsoudili, podržme opět na mysli, co může skutečným cílem
býti? Nuže ptejme se: »Co může býti naším cílem? Cílem naším
může býti, co nad nás jest, co dokonalejší jest nás, co nás lep
šími a dokonalejšími učiniti může, čemu mi nic, ale ono nám vše
podává, co bez nás trvati může, ale ne my bez něho.
Toto na paměti majícc, ptejme se, komu ten člověk slouží,
který Bohu službu odpírá?
Slouží buď tělu svému, aneb mamoně, aneb ctižádosti. což
sv. jan vyjadřuje slovy: »Žádost těla, žádost očí, pýcha života.
A kdo jest, jenž najímá nás k těmto službám? Není—liž to
satan, který člověka láká slibem: Zjednám rozkoš, dám ti bohat
ství, i slávu ti opatřím ——jenom nechtěj Bohu sloužiti!

A to má býti cílem křesťana? Sloužiti tělu a žádostem jeho,
to nás učiní svobodné?! Opilec, smilník, ti že jsou svobodní?
Co praví o takových sv. Pavel, jejichžto bůh břicho jest?

Konec jejich jcst zahynuti.

Můžemesi pomyslitibídnějšího

otroctví nad to, v němž opilci a smilnici vězí? Netáhne-ližje tato
smyslná vášeň spoutané jako děcka malomocná za sebou a ne
odnimá—ližjim i důstojnost lidskou? Smí se podobný nešťastník
ctí svojí a důstojnosti rovnati i jen té němé tváři? —
Ci snad jest křesťana důstojný cíl, sloužiti mamonu? Učiní
člověka mamon svobodným? Co di o takových moudrý Sirach.>
»Nic není nepravějšího než milovati peníze. Neb takový i duši
na .prodej mia Sir. 10, 10. A jak dí sv. Pavel v listu svém k Ti
moteovi 6, 9. 10? »Nebo kteříž chtějí zhohatnouti, upadávaji vpo
kušení a osidlo ďáblovo, a v žádosti mnohé, neužitečné i škod
livé, kteréž pohřižuji lidi v zahynutí a zatracení.:
A nesrovnává se to s pravdou? ikjakým koncům přivádí
lakomství — a to jest služba mamonu — k jakým koncům při
vádí člověka?
At' nedim nic o tom, že člověk, aby zbohatnul i skutků
nepočestných, ano i zločinů se dopouští, zdaž touha po penězích
nezbavuje člověka pokojné myslc, zdaž ze srdce jeho nevyhost'uje
lásku, a to nejenom k jiným, nýbrž i k sobě samému?
Jsou to snad řetězy zlaté, jimiž služba mamonu člověka spou
tává, ale jsou to přec jenom řetězy — pravé svobody člověk
nenalezá' —
Či snad sloužiti ctižádosti jest cíl křesťana důstojný?
Činí ctižádost člověka lepším a dokonalejším?
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Rozmilí v Kristu! Ctižádost jest kluzká dráha, na níž člověk
lehko z cesty pravdy a spravedlnosti vybočí.
A jakou odplatu dává ctižádost člověku.> Ctižádostivého člo
věka přirovnal bych hospodáři, který semeno své hází podle ce5ty;
tu se slétají ptáci a sezobaji je.
co jsou to za ptáky, kteří všecku námahu, všecko dílo,
všecku práci ctižádostivého maří.>Jest to: žárlivost, nepřejicnost.
závist, pomluva, zloba, a jak ještě jináče se jmenují. Ty všecky
cti a vážnosti jeho ubírají, až se splňuje na něm, co čteme u pro
roka Aggea 1, 6. :Sili jste mnoho, a vnesli jste málo.a
Málo zbývá té cti a vážnosti člověku ctižádostivému na
sklonku jeho života.
_
Nuže, drazí přátelé, povězte mi, jest to pravým, důstojným
cílem člověka: sloužiti tělu aneb mamonu, aneb ctižádosti.> Do
sahuje v této službě pravé mravné svobody? Nikoliv! A dosáhne
jí, když Bohu bude sloužiti? Ano!
ll.

»Odejdiž satane! Neboť psáno jest: Pánu Bohu svému se
klaněti a jemu samému sloužiti budeša

Sloužiti Bohu jest cílem člověka
a sice cílem dů—
nebot" Bůh nad nás neskonale jest vyvýšen.

stojným,

Sv. Augustin dí: »Ty nenáležíš sám sobě, nýbrž patříš Bohu,
který tobě život dal; protož slušno jest, aby*s pouze a jedině
k uctění jeho živ byl.<<

At“ již komu a čemu koliv na světě Sloužíme, vše jest bud'
pod námi aneb pouze nám rovně, jenom Sloužíme-li Bohu, Sloužíme
bytosti nad nás vyvýšené, a služba taková neníliž nejvýše čestná.>

Sloužiti Bohu jest důstojným

cílem naším; neb služba

Bohu prokazovaná činí nás lepšími a dokonalejšími.
Zdali nebývají květiny na slunci krásnější a liběji neroni
nežli ve stínu? Tak i duše zahřívá-li se na výsluní božské do
konalosti, množí z těla krásu svoji a zdokonaluje se.
Sloužiti Bohu jest cilem důstojným; neb co dáváme Bohu
zde na zemi, ničím není u porovnání s tím, co Bůh nám dává.
Sloužíce Bohu zde na této zemi, musime mnohou příjemnost
sobě odepřiti, musíme mnohý boj podstoupiti; musíme, jak dobře
píše sv. Pavel II. Kor. 6, 4.: »Vydávati se v mnohé trpělivosti,
v souženích, v úzkostech, v pracech, v lásce neošemetném Alc
jaký výsledek toho všeho jest? »Toto kratičké a lehké soužcní
naše působí v nás převelmi velikou váhu slávy věčnéc lI. Kor. 4, 17.
tak dodává týž apoštol. A_pak hlásá jinde: »Bůh jest bohatý ke
všem, kteříž ho vzývají.<< Rim. 10, 11. K čemuž dodává sv. Ber

nard: »A mnohem bohatší ještě k těm, kteří věrně mu sloužíx
Zdaliž není pravda, rozmilí v Kristu, že kdo službě světa se
oddává, nechce—libýti oklamán, nutně musí pracovati a se na
máhati. A konečně co získá? Málo, pramálo! A na opak, není-liž
na biledni, že člověk, pracuje-li pro Boha, byt málo pracoval.
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přemnoho získá? Co slibuje Kristus Pán věrným služebníkům
Božím? »Míru dobrou a natlačenou a natřesenou a osutou dá ji
v lůno naše.<< Luk. 6, 38.

Když sv. Tomáš Aquinský, tento slavný učenec Církve ka—
tolické, jednou v Neapoli před křížem se modlil, tu slyšel hlas:
»Dobře jsi o mně psal, Tomáši; jakou odplatu za to vezmeš ?c
Načež sv. Tomáš odpověděl: »Zádnou jinou, leč Tebe, Panefx
jaká odplata může býti bohatší a blaživější než Bůh Sám?
Tot" ta neporušitelná koruna, kterou béřou všichni praví služeb
níci Boží.

Sloužiti Bohu jest cílem křesťana důstojným; nebo Bůh bez
služeb lidských zůstane tentýž, nikoliv však lidé bez Boha!
Kdyby ty oběžnice, putující staletí kolem slunce drahou \'y
měřenou, jen jednou slunce jako střed svůj opustily, a drahou
jinou putovati chtěly — pozbyly by světla svého a sřítily by se
v propast.
Co jest slunce oběžnicím, toť Bůh duchu lidskému! Slouží-li
Bohu, jasnost a krásu svoji si zachovává. Zříká—lise Boha, vždy
více pozbývá jasnosti a krásy a klesá vždy hlouběji až i v samu
věčnou propast!

——
*

*

*

Drazí přátelé! V krátkosti připomeňme sobě, o čem jsme
dnes rozjímali. Kdo Bohu nechce sloužiti, slouží buď tělu svému
a jeho chtíčům, anebo mamoně, anebo ctižádosti. Tato služba
není cílem naším, protože nás nečiní mravně svobodnými; to jest
služba, ku kteréž nás najímá satan.
Kdo však Bohu slouží, ten slouží bytosti nad sebe neskonale
vyvýšené, stává se vždy dokonalejším, odplatu přebohatou obdrží:

ten dosahuje skutečné svobo

Nuže, drazí v Kristu, do které služby se dáme, koho za pána
svého si vyvolíme, satana- li či Pána Boha?
Sv. Bernard položiv sobě otázku: Bernarde, proč jsi přišel
na tento svět? — odpověděl sobě: abys Bohu sloužil.

A jak my odpovíme na tuto otázku? Odpovíme rozhodně:
Psáno jest: Pánu Bohu svému se klaněti a Jemu samému sloužiti
budeš. — Amen.
Ill.
»Milovati budeš Pána Boha svéhoz ce
lého srdce svého, z celé duše své,
a ze vší síly své, i ze vší mysli své.:
uk. 10, 27.

Když se kdosi sv. Augustina otázal, co Bůh hlavně na nás
žádá, a v čem všecko křesťanské náboženství a veškerá svatost
života záleží, odpověděl krátce: »Bůh na nás žádá toliko lásku.
Miluj a čiň, co chceš.<<

Ano, milovati Pána Boha, a to z celého srdce svého, z celé
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duše své, ze vší síly své a ze vší mysli své, toť naší p o vinností,

tot' naším cílem.

jako rozum hledá pravdu neklamnou a pevnou, tak i srdce
touží po bytosti, která by je celé naplniti a oblažiti mohla. A kdo
může srdce naše zcela uspokojiti, kdo je může oblažiti trvale?

Nikdo — jedině Bůh!

Proto konečným hlavním cílem lásky naší musí býti Bůh.
A o tom dnes s pomocí Boží rozjímati budeme, totiž: že

člověk proto jest stvořen, aby Boha miloval.

Pojednání.
1. Tažte se srdce svého, ke komu se rádo vine, komu rádo
otevírá nitro svoje, a ono odpoví vám: K tomu rádo se vinu,
tomu rádo se otevírám, u něhož na vzájem lásku nalézám.
u koho více lásky nalézáme, ano, kdo jest zřídlem lásky
všeliké, ne-li Bůh? Z Boha původ má láska manželská, láska
rodičů k dítkám a dítek k rodičům. Bůh vložil do srdce cit lásky,
kterým přátelství upřímné se uzavírá; ano, Bůh to jest, který
nakloňuje srdce i k těm, kdož nám ubližují. Bůh to jest, který
ze srdce vyhost'uje všecko sobectví, a je mění v oltář, na němž
láska přivádí obět tu nejtěžší: svůj vlastní prospěch.
Namítne snad někdo, že i u těch nalézáme lásku, kteří Boha
se straní, své srdce jemu odcizují.
Ano, pravda, vidíme také květiny se zelenati ve skleníku,
ony tam i kvetou, ale ptejte se zahradníka, možno-li to bez slu—
nečních paprsků? Bez světla slunečního květiny pouze živoří, ne
mají své pravé krásy a nedýší přirozenou vůní svojí.
Tak i člověk, který Boha nemiluje, nemiluje i lidi pravou
ušlechtilou láskou a i v lásce nevytrvá.
v. Jan praví: »Kdo nemiluje, nezná Boha, nebo Bůh jest
l.iska.<< ]anl. 4, 8. Slova tato takto můžeme přeměniti: Kdo
nezná Boha, ten v pravdě nemiluje; nebo Bůh jest láska. Ano,
Bůh jest ten čistý, svatý pramen lásky roditelské, synovské i přá—
telské; a kdo Boha nemiluje, zůstává v smrti, toho srdce stále
více chladne, až ten popel sobectví každou jiskru citu ušlechtilého
zadusí.
2. Ptcjme se dále srdce svého, ke komu nejraději se vine,

a ono nám odpoví, že k těm, o nichž ví, že lásky

hodni jsou.

A kdo jest lásky naší nejhodnější, kdo si ji více zasloužil, ne-li Bůh?
Bůh nečekal ani na naši lásku, aby nám ji splatiti mohl,
nýbrž láskou nás předešel, jak svědčí sv. jan: »V tomf jest láska:
ne že bychom my Boha milovali, ale že On prve miloval nás.:
]an l. 4, 10.
Bůh nečekal, až my jemu podáme důkaz lásky obětavé, ale
Sám prve v obět nám dal to nejdražší: »Tak Bůh miloval svět,
že Syna svého jednoro7eného dal, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčným jan3 , 16.
Bůh 7 lásky Své nevylučuje nikoho, ani ty, kdož světem po—
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vrhováni a snižování bývaji. Chudí nalézají u Boha záštitu proti
mocným; čteme v knize jobově 34, 19.: »Bůh nepřijímá osob
knížat aniž zná mocnáře, když rozepři vede proti _chudému: nebo
dilo rukou jeho jsou všichní.<<
Hřichem do nebe volajicím jest u Boha, utískovatí chudé.
vdovy a sirotky.
A láska Boží k lidem jest tak bohatá, tak nesmírná, že
i zlým se jí dostává, což dosvědčuje Sám božský Spasitel, an di:
»Otec v nebesích slunci svému velí vzcházetí na dobré i na zlé,
a déšt dává na spravedlivé i na nespravedlivé.<< Mat. 4, 45. A jinde
dí: :>Bůh dobrotivý jest k nevděčnikům a zlým.: Luk. 6, 35.
Marně bychom, přátelé drazí, na světě hledali člověka, který
by žádného důkazu lásky Boží byl nepřijal. Snad by možné bylo
spočitatí všecky urážky a hanebnosti, jimiž pokolení lidské proti
Bohu se provinilo; ale všecky skutky dobroty, milosrdenství
a lásky Boží sotva by kdo sečetl; četnější jsou než písek na břehu
mořském, než miliony hvězd na blankytu nebeském. A pak by
ještě někdo se chtěl divíti těm svatým, že Bůh jím byl nade
všecko? Pak by někdo nechtěl věříti, že oni v Bohu všecku rozkoš
nalézalí.>

() nikoliv, drazí v Kristu, nedívme se jim, ale učme se od
nich Boha milovatí.
Když ucházel se o sv. Anežku ženich ze vzácného rodu,

odpověděla jemu »ó, příteli' příšePs již pozdě, jiný již milovník
předešel tebe. On zajisté zasluhuje, abych za lásku jeho ke mně
celou láskou jej opět milovala.<<

Sv. Augustin, který od svého obrácení vřelou láskou k Bohu
zanícen byl, tak že na důkaz toho vyobrazen bývá 5 hořícím srdcem
na dlani své, takto na sebe žaluje: »Pozdě jsem tě miloval,
kráso tak stará a tak nová, pozdě jsem tě miloval. Běda času
tomu, kdy jsem tě nemiloval.:
lle, drazí křesťané, takovou láskou svatí Boha milovali!
Láska ta byla jejich život, byla jejich štěstí, byla jejich blaženost.
O, kéž zaplápolá i v srdci našem posvátný žár lásky; vždyt
jsme křesťané, vždyt náboženství naše poučuje nás, že Bůh jest
bytostí lásky nejhodnější! O Rimském senátu, vjehož rukou spo
čívala veškerá politická moc, praví se, že všecky bůžky národů
podmaněných přijal za bohy národní, pouze Boha křesťanův vy
loučil, ant' prý jest pyšný a hrdý, ježto požaduje, aby pouze ]emu
se lidé klanělí a Jej milovali.
Nábožní posluchači! Nejsou ti křesťané, jež Boha mílovatí
z celého srdce se zdráhají, blízcí svým názorem o Bohu tomu
Rimske'mu senátu.> Vina však zatvrzelostí a pohrdání jejich jak
mnohem těžší bude!
3. Srdce lidské nezkažené vyhledává sobě pro lásku bytost
mravně neporušenou, ušlechtilou, o-niž ví, že tímto vzájemným přá
telstvím se více ušlechtí.
A která láska, přátelé drazí, nás výše povznáší než láska
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k Bohu, bytosti to nejsvětější? Není-liž láska k Bohu tou jedino

cestou k svatosti;>

u

ako hvězdy blednou, když slunce za časného rána vzchází,
tak míjí láska k mamonu, k světské cti a slávě a různým světa
rozkošem a radovánkám vždy víc a více, čím silněji a výše vzchází
slunce lásky k Bohu v duši.
Sv. František Salesský praví: »Hoří-lidům, vynáší se všecko
nářadí, a hoří—lisrdce láskou k Bohu, vzdává se vší příchylnosti
k věcem tohoto světa.c
Pravíte: Marné mluvení, chceme důkazy, chceme svědky.
A jaké svědky mám uvésti? Snad ty čisté, nevinné duše, jež
proudem vášně a chtíčů nikdy porušeny nebyly, jež povždy zůstaly
chrámem Ducha Sv.?
Nikoliv! Ale za svědky té divotvorné moci lásky k Bohu
předvádím duše, které po celou řadu let vášním otročily, jichž
srdce podobno bylo stromům uschlým: Sv. Marii Magdalenu.
sv. Marii Egyptskou, sv., Marketu Kortonskou, sv. Augustina.
a jiné ajiné duše, které dlouho se stápěly v kalu různých neřesti,
ty vám uvádím za svědky, jak láska k Bohu může srdce sebe
nemravnější a spustlejší zušlechtiti, ano posvětiti.
Co čteme o Aronově holi, že byvši v zem vsazena, se za
zelenala, tot“ ještě málo proti té změně, kterou láska k Bohu
v srdci lidském působí. Divíme-li se, že Mojžíš z tvrdé skály
vodu vyvedl, tím větší obdiv musí jímati srdce, vidíme-li, jak láska
k Bohu z duší tak zvrhlých mohla způsobiti svaté a světice Boží!
A tyto duše, zázračnou mocí obrozené, nám domlouvají, ukazujíce
na svá těžká provinění: »Nemilujte světa ani těch věcí, které na
světě jsou . . . Svět pomíjí i žádost jeho.<< I ]an 2, 15. 17.

Ony

zakusily toho, jak daleko byly Boha, hovícc vášním a náklon
nostem, ajsou svědky, jak pravdu dí sv. Pavel: »Protož ti, kteříž
jsou v těle, Bohu se líbiti nemohouc
'
A nepostačuje-li ještě tato domluva, pak snad pohne námi
důrazná výstraha Krista Pána: »Neházejte svatého psům a nemcctc
perel před svině.<<Cit vznešený vložil Bůh v srdce naše, cit, který

povznéstije může až k trůnu bytosti nejsvětější ; a co činí ten, jenž
místo aby láskou k Bohu přilnul, miluje svět a tělo, miluje
mamon, nebo chlípnost, anebo jinou neřest.>
Nejsou-liž na takového mířena slova Kristova: »Neházejte
svatého psům a nemecte perel před sviněřa Proto Bůh nevložil
v srdce naše tu drahou perlu lásky, abychom ji vydali žádostem
tělesným.
4. Konečně přilnulo-li srdce lidské nezkažcné k nějaké
bytosti, vroucně sobě žádá, aby od ní odloučeno nebylo.
Ptám se: Kdo na celém světě této žádosti srdce může vy
hověti.> Který člověk? Která věc;> Na celém světě nikdo _ žádný
člověk — žádná věc, ježto vše podrobeno jest změnám. jediný

Bůh jést to, Jenž se nemění, Jenž jest věčný.

roto láska k Bohu musí býti tím rouchem svatebním,
s kterým na věčnost se odebéřemc. A co srdce lidské očekává.
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přilnulo-li k Bohu láskou upřímnou, věrnou a stálou, to napověděl
sv. Pavel, když napsal: » eho oko nevidělo, ani ucho .ncslýchalo,
připravil Bůh těm, kteří jej milují.<< 2. Kor. 2, 9.

jak chudí a nuzní státi budeme před Bohem bez této lásky,
otom poučuje nás sv. Pavel dojemnými slovy: »Bratři! Kdybych
jazyky lidskými mluvil i andělskými, a neměl bych lásky, byl bych
jako měď zvučící, anebo zvonce znějící. A kdybych měl proroctví,
a znal všecka tajemství i všeliké umění, a kdybych měl všecku
víru, tak že bych hory přenášel, a neměl bych lásky, nic nejsem.
A kdybych rozdal na pokrmy chudých veškeren statek svůj,
a kdybych vydal tělo své k spálení, a lásky bych neměl, nic mi
neprospívá. I. Kor. 13, 1—3.
»:

*



Cílem lásky naší musí tedy býti Bůh; neb On jest pramen
všeliké lásky ušlechtilé, jest bytost lásky nejhodnější; láska k Bohu
jedinou jest cestou k svatosti, a s touto láskou jako rouchem
svatebním musime na věčnost odejíti.
Tak, jak nás Duch Sv. na křtu svatém ozdobil, tak musíme
se k Bohu vrátiti.
Mimo posvěcující milost byly nám do duše vlity tři božské
ctnosti, víra, naděje a láska: a těmi třemi ctnostmi vyzdobena
duše naše k soudu dostaviti se musí.
přátelé! Rozpomeňte se v tuto chvíli, co z této lásky
k Bohu v srdci našem zbylo? Stopujme tu změnu od svého dět—
ství! jak asi více a více chladlo srdce naše, až tam snad ani pro
Boha mistečka nezůstalo! jedni mamon si zamilovali, druzí svět
a jeho marnost, jiní opět tělo a jeho vášně. A což teprv ti, kteří
svedení špatnými spisy, víry v Boha se zřekli!
kdybychom nyní \oláni bylina soud, snad bychom všickni
sl\ šcli žalobu z ust Soudce věčneho: »Mámť něco proti tobe
totiž že jsi tu první lásku opustil< 'ljev. 2, 4.
Ano, opustili jsme tu první lásku, odtrhli jsme srdce své od
Tebe, bytosti nejsvětější, od svého Stvořitele, \'ykupitele a Po
světitele, a tím jsme se minuli cíle svého!
Pane, stojíme tady před tváří lvou jako stromy suché,
jako cisterny vypráhlé' O nepovrhuj námi, nýbrž paprskem lasky
Své zahřej a oživ srdce naše, at' opět pro Tebe bije, vTobě žije
po Tobě touží a učí se vším pohrdati, jen aby Tebe na věky
požívalo. Amen.
IV.
»Můj pokrm jest,abych plnil vůli toho,
kterýž mne posa .:
jan 4, 3

Posledně slyšeli jsme, že určení nebo cil člověka jest, aby
Boha miloval.
Než nelekejte se, přátelé dra7í, že snad Bůh žádá na kaž
dem takovou lásku, jakou jej S\atí a světice Boží již zde na 7emi

—338—
milovali. Láska taková, která se všeho na světě zříká, tat' jestjiž
dokonalostí, které dosáhnouti jest s pomocí Boží každému sice
možné, ale nikoliv povinností.
Bůh požaduje lásku takovou, která poslušností se jeví. Rekl
Pán Ježíš: »Miluje--1i mne kdo, řeč mou zachováv ati bude. c
jan 14, 23. A o této lásce platí výrok sv. Magdaleny z Pazzis:
»jediná krůpěj poslušnosti má více ceny, než plná nádoba mo
dlitbyux — V tomto smyslu dlužno vzíti slova Kristova: »Ne ten,
kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, nýbrž
který plní vůli Otce mého, kterýž jest v nebesích “
jiného důkazu o lásce na tobě, milý křesťane, Bůh nežádá,
leč abys jeho poslušen byl, abys následoval tedy Syna Božího,
Který jako člověk o Sobě pravil: »Vlůj pokrm jest, abych plnil
vůli toho, kterýž mne poslal.<<

Cíldalšítedy člověkana ze_mijest,aby Boha poslouchal.

Pojednání.
»Vlůj pokrm jest, abych plnil vůli toho, kterýž mne poslal.<:
Tohoto cíle člověka neuznávají mnozí, majíce za to, že se
nesrovnává s naší svobodou:
Ano, milý příteli, jsi svoboden, máš svobodnou vůli; ty máš
činiti dobré, ale můžeš také činiti zlé.
Ale komu pak tuto svobodnou vůli děkuješ.> Děkujcš ji
Stvořiteli svému, který vyvýšiv tě podstatně nad zvíře, chtěl, abys,
co činíš, činil z vlastní vůle, svobodně, a tak skutky dobrými
zásluhu sobě získal.
Nuže, pověz mi, užíváš-li, vlastně zneužíváš-li svobody své
tak, že činíš, co chceš, neohlížcje se na zákon božský, tím méně
na zákon lidský? jsi na cestě pravé? Nevíš, že cesta, kterou se

takovým způsobembéřeš,má jméno nevaa'zanost,

ezpráví, násilí, zločin?
Ci mníš, neposlouchaje

křivd a,

Boha, že jsi v skutku smboden.>

Nikoliv, pak jsi otr okem' Otrokemjsibud'lidíšpatných,
anebo svých vášní, vždycky ale otrokem ďáblovým'
Všimni si jen těles nebeských. Mají zajisté dosti volnosti ve
svém pohybu, ale přec krouží kolem slunce jako svého středu:
kdyby se odtrhla od tohoto středu, nutně by z dráhy určené vy
padla a konec svůj přivodila.
Koná-li člověk jen vůli svou, podobá se synu marnotrat
nému a promrhává statek svůj. Kdo se s vůlí Boží sjednává,
béře ze života Božího do své vůle neustálý pokrm a živí z Boha
duši svou (Sušil.)
Poslušnost Boha právě zbavuje člověka pout otrockých a činí
ho mravně svobodným, jak svědčí sv. Pavel: >A tak bratří, již
nejsme synové děvky, ale svobodné, kteroužto svobodou Kristus

nás osvobodil.(: Gal.4 31
Že Bůh člověka stvořil, aby llo poslouchal, tot 7cela zje\ no
dalt' mu zákon či přikázání.
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a) První

s v ě d o m i.

zákon

vložil Bůh v duši člověka, a to jest

Svědomí jest vnitřní hlas, který k dobrému skutku nás na
bádá a před zlým varuje. — Bez svědomí se žádný člověk nc
rodí, proto že se nerodí bez duše. \Ierodí se bez svědomíkřesfan,
nerodí se žid, nerodí se pohan. Sv. Pavel praví: »Nebo když po
hané, kteříž nemají psaného zákona, od přirozenosti činí to, co
jest zákona, takoví nemající zákona, sami sobě jsou zákonem;
jenžto ukazují dílo zákona napsanévsrdcích svých, když jim svě
dectví vydává svědomí jejich.a Řím. 2, 14. 15. Těmi slovy chce
říci: Ač nemají pohané zákona psaného, t. j. neznají ani Božích
přikázání, ani zákona ve sv. evangeliu uloženého, přec výmluvy
nemají, když těžkých hříchů se dopouštějí, poněvadž mají svě
domí, které vždycky v čas a jasně je upozorňuje, co mají činiti
a čeho zanechati.
Ale proč tohoto zákona nedbají nejenom pohané, ale i kře
sfane'.> Poněvadž hříchem prarodičů probudily se v srdci lidském
zlé žádosti, jež stále v nepřátelství jsou s hlasem svědomí a člo
věka donucují, aby nikoliv Boha, nýbrž jich poslouchal, a tedy
dobré pomíjel a zlé konal.
A řekněte mi, drazí v Kristu, kdo z nás nezná tohoto zá
pasu mezi zlou žádostí a hlasem svědomí?
jako by do duše naší viděl, věrně apravdivě napsal sv. Pavel:
»\'ímc zajisté, že zákon jest duchovní; ale já jsem tělesný, pro
daný pod hříchem. Nebo co činím nerozumím; nebo ne co do
brého chci, to činím: ale činím to zlé, které mám v nenávisti.<<
Rím. 7, 14. 15
A jaký bývá přirozený následek, nedbáme-li hlasu svědomí,
jdoucc za žádostí zlou.> Hlas svědomí vždy slaběji se ozývá, až
ho ani neslyšíme. Pak mají zlé žádosti v duši úplnou volnost.
a táhnou člověka za sebou jako nějaký stroj. Pěkná to svoboda!
b) Svědomí tedy člověka přesvědčuje, že proto jest stvořen,
aby Boha poslouchal. Ale toho cíle se člověk vzdaluje tím více,
čím méně dbá hlasu svědomí. To viděti bylo a posud viděti lze
na národech pohanských, u nichž hlas svědomí zlými žádostmi
poznenáhla zcela umlčen byl; to také, žel Bohu, i u křesťanů se
pozoruje. Proto Bůh, aby člověk cíl tento jasněji poznávalajistčji
ho dosáhl, dal přikázání na hoře Sinai národu israelskému, kte
rážto přikázání zavazují každého.
K zákonu přirozenému, uloženému ve svědomí, přidal Bůh
takto zákon zjevcný, který však nic jiného není, než výklad
určitý oněch povinností, k nimž svědomí nabádá.
A komu vlastně mají prospívati tato přikázání? Dal je Bůh
snad proto, aby člověka učinil Svým bezvolným sluhoug>
Zdaž nedal je proto, aby pojistil mravní svobodu lidskou,
aby snáze nad zlou žádostí zvítěziti mohli? O Božích přikázáních

platí slova Kristova: »Protož každý, kdo slyší slova má a plní je,
připodobnčn bude muži moudrému, kterýž ustavěl dům svůj
na skále. < l\-.Iat 7, 24.
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Každý zajisté z nás dobře poznal a pocítil, je-li to štěstím,
jednáme-li proti některému přikázání Božímu.
Každý z nás zajisté ví, jak souvisí s ohlášením těchto při
kázání slova: >>Svědkyvzývám dnes nebe i zemi, že jsem před
ložil vám život i smrt, požehnání i zlořečení.<: H.Mojž. 30,19.
Ano' Život a požehnání, aneb smrt a zlořečení přivodí plnění
aneb neplnění těchto Božích přikázání. Toho zakouší na sobě
každý jednotlivec, ale také celá lidská společnost. —
At mi někdo vysvětlí ten podivný úkaz naší doby, že vzdě
lanost stále se šíří knihami, novinami atd. mezi lidem, ale že zlo
činů neubývá, naopak přibývá, a to v míře úžasnéř! Starý věk
neznal tolik podvodníků, křivopřísežníků, sebevrahů, jako věk náš!
Ať mi někdo vy5větlí dále, proč přes tak četné světské zákony
nemůže žádný řád mezi námi se ustáliti;> Odpověď na to jest

jenom jedna, která všecko vysvětluje. Naše doba zavrhuje
Boha i jeho zákon, a proto ty smutné následky.
V krajinách, kde jarní vody se široko daleko rozlévají, staví
hráze, aby zabránili povodním zhoubným. Tak i Bůh dal Svá
přikázání, aby byla jako pevnou hrází proti přívalu různých vášní
a náruživosti. Co ale učinila nynější společnost? Tu hráz proti hala
a nyní se valí všecky neřesti a vášně a nái uz1vosti proudem na
nás, a kdož ví, zdali zákony světské dostačí, aby tomu zabránily?
Asi před 20 lety stál před soudem ve Vídni baron O
.
jsa viněn z velikých podvodů při stavbě dráhy. Když pak mu
státní návladní vytýkal jeho nepoctivost, drze odpověděl: Mit
Moral baut man keine Eisenbahnen t. j. kdo se ohlíží na zákony
Boží, ten to daleko nepřivede!
Tak se také mysli za naší doby, že přikázání Boží jsou
pouta pro svobodu člověka, a proto jen pryč s nimi!
Daleko jsme to ovšem bez těchto přikázání přivedli, ale
můžeme-li se tím pokrokem (?) chlubiti a je-li nám přitom volno,
toť otázka jiná.
:) Že jest cílem člověka, aby Boha poslouchal, to dosvědčuje
svědomí a deset Božích přikázání, jakož i ta zkušenost, že kdo
proti svědomí aneb proti některému z deseti Božích přikázání
jedná, jenom sobě samému nejvíce škodí.
My katoličtí křesťané ale ještě jednoho svědka máme, jenž
dosvědčuje, že jest naším cílem na zemi Boha poslouchati, a ten

svědekjest: zákon Ježíše Krista.

Když se Kristus Pán na hoře Tábor před očima apoštolů
proměnil, bylo slyšeti s nebe hlas: »Tento jest můj milý Syn,
l'ěmž

se mi dobře zalíbilo, Toho poslouchejte.<< Mat. 1 ,

.

A co dí Kristus Pán o tomto Svém zákonu? »jho mé jest sladké
a břímě mé lehké.:
jest snad zákon Kristův pro katolíky proto lehký, že není
potřebí dbáti ani hlasu svědomí, ani deseti Božích přikázání? Ni
koliv! Zřejmě pravil Kristus: »Nepřišel jsem zákon zrušiti, ale

naplnitic

Právě my katolíci, majíce pravé náboženství, tím více za

—341—
\ázáni jsme, podle svědomí svého a podle deseti Božích přikázání
jcclnati.
Ne že nás sprostil Pán ježíš těchto povinností, nazývá zákon
Svůj jhem sladkým a břemenem lehkým, nýbrž že v oběti mše
svaté a ve svátostech nám zanechal všecken poklad zásluh smrti
Své na kříži, a že tedy nám snáze jest zákon Boží plniti, po
něvadž k tomu potřebné posily, totiž milosti Boží, sobě“ zjednati
můžeme.
Však tu slyším veliký počet katolických křesťanů ——
bohužel
že veliký _ mluviti: »Lákona Ježíše Krista chceme poslušni býti,
ale nikoliv biskupů a kněží.:
Takové katolíky upozorňuji, co řekl Abraham onomu bohatci,
jenž jej prosil, aby poslal Lazara na svět, že má tam pět bratří,
aby je varoval, by se také oni do pekla nedostali.
Abraham mu řekl napřed: »Mají Mojžíše a proroky, těch
at' poslouchají <<; když pak bohatec na to děl: »Ne, otče Abrahame;
ale kdyby kdo z mrtvých šel k nim, budou pokání činiti,c řekl
mu Abraham: »jestliže Mojžíše a proroky neposlouchají, ani, byt
i kdo z mrtvých

vstal, uvěří.<<

Podobně odpovídám takovým podivným katolíkům: »Když
nechcete poslušni býti svých biskupů a kněží, neposlechli byste
Samého Ježíše Krista, kdyby opět v způsobě viditelné mezi"vás
přišel.

Apoštolům přikázal Kristus:

»Učte je zachovávati všecko,

co jsem já přikázal vám."—

Apoštolům řekl Kristus: »Kdo vás slyší, mne slyší, kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdá, a kdo pohrdá mnou, pohrdá tím,
kterýž mne poslal.<<

Proto sv. Pavel napsal: »Bratří! Tak o nás smýšlej člověk,
jako o služebnícíeh Kristových a rozdavačích tajemství Božích.:
I. Kor. 4,
A kdo jsou .řádní nástupci apoštolům> jsou to biskupové,
ve jménu jichž v jednotlivých osadách věřící křesťany spravují
duchovní správcové.
Platí-li o každé vrchnosti slovo sv. Pavla: »Každá duše
mocnostem vyšším poddána buď; neboť není mocnosti leč od
Boha, a kteréž jsou, od Boha zřízeny jsou,<< ím. 13, 1, platí
zajisté a vším právem o vrchnosti duchovní v katolické Církvi.
A jsou, přátelé drazí, takoví katolíci, kteří ve věcech týka
jících se víry, týkajících se náboženských povinností, nechtějí
řádné své vrchnosti, biskupů a duchovních správců svých, po
slušni býti, jsou pravými následovníky Ježíše Krista? Což nedal
nám božský Spasitel nejkrásnější příklad pokorné poslušnosti?
Ncčtcme u sv. Lukáše, že byl Matky Své a pěstouna Svého po
slušcn, jim poddán;>
A komu nejsou známa slova sv. Pavla: »Ponížilť sebe samého,
učiněn jsa poslušným až k smrti, a to k smrti kříže.<<Fil. 2, 8.9.
l'roto nemohu než napomínati takové křesťany slovy sv. Terezie:
Iláclco duchovní.

24
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»Přičiňujte se poslušnými býti, byť vám to i za těžko přicházelo,

nebot“v tom záleží největší

*

dokonalost.“

*

*

Tak jsme dnes slyšeli, že dalším cílem člověka na zemi jest:
B 0 h a p o s l o u c h a t i. Proto dal Bůh člověku svědomí, proto
dal deset přikázání, proto ]ežíš Kristus poručil, abychom u věcí
týkajících se Spasení duše, poslušni byli vrchností duchovní, kterou
ustanovil.
A přinese nám tato poslušnost dobré ovoce? Slyšte jednu
nábožnou pověst. V jedné klášterní zahradě stál suchý štěp.
Fráter zahradník chtěl ho vykopati. Opat mu to ale zakázal ::
poručil, aby strom hnojil a každodenně zaléval. Fráter věděl, že
jest to marná práce, z poslušnosti však vykonával rozkaz ten po
tři leta velmi pilně a svědomitě. Proti všemu nadání dostal strom
ten již prvního roku čerstvé zelené listy, následujícího roku stkvěl
se krásným květem, a třetího roku konečně i ovoce nesl. Pln
radosti přinesl bratr řeholní košíček plný ovoce z toho stromu

do večeřadla a postavil ho na stůl. »Ej hle

o vo ce p o slu š

n o s t i la zvolal opat.

Drazí v Kristu! Zkusme to, poslušní býti hlasu svědomí svého,
včrně zachovávcjme deset Božích přikázání, a neodpírejmc posluš
nými býti duchovních představených svých a zajisté nebude život
náš ani strom suchý ani planý. — Amen.

%

Listy katechetické.
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Katechese o hříších proti křesťanské naději.
Pro 4. třídu škol osmitřídních napsal Dr. JAN SÝKORA.

O čem bylo vykládáno minulou vhodinu? Jaká má býti naše
naděje? Kdo doufá v Boha pevně? Ceho máme si býti vědomi,
když od Boha něčeho žádáme neb očekáváme? Pro čí zásluhy
máme toho tedy očekávati? Jakou naději má ten, kdo vědom si
jest své nehodnosti a toliko pro zásluhy Ježíše Krista všecko od
Boha očekává? Kdo doufá účinlivě? Kterak má se každý sám
snažiti dojíti toho, čeho si přeje? Jak jmenujeme ty věci, jež
prospívají k blahu časnému? Jak jmenujeme ty, které prospívají
k blahu věčnému? Kterých statků máme předem žádati a oče
kávati od Boha? Kterých potom teprv? Jakou má naději, kdo
v takovém pořádku od Boha žádá a očekává? Kdo má naději
křesťansky spořádanou? Všecky vlastnosti křesťanské naděje
vypoví
Nyní vyložím vám, co protiví se křesťanské naději.
Pravil jsem, že máme doufati pevně, beze vší pochybnosti.
Tak nedoufali jednou učenníci Páně. Plavili se s Pánem Ježíšem
po moři; při té plavbě Pán Ježíš usnul. A tu nastala náhle
veliká bouře, tak že lodička pokrývala se vlnami. Učenníci byli
plni strachu; báli se, aby se nepotopili. Pán Ježíš ovšem mohl
pomoci, ale On spal. I mysleli, že, když spí, o ničem snad neví,
a proto snad pomoci nemůže. Pochybovali tedy o tom, zda Pán
Ježíš může pomoci, když spí a proto zbudili Ho volajíce: Zachovej
nás, hyneme. Tím však chybili. Neboť Pán Ježíš není toliko
člověk, nýbrž též pravý Bůh, a jako Bůh nespí, ví o všem a
může vždycky pomoci. Proto také pokáral je Pán Ježíš a řekl:
Co se bojíte, malověrní? — O čem pochybovali učenníci Páně,
když Pán Ježíš za bouře na lodi spal? Ano. A poněvadž po
chybovali o tom, zda Pán Ježíš — pravý Bůh — pomoci může,
říkáme, že dopustili sc nedůvěry. Ceho dopustili se učenníci
Páně? Čím dopustili se nedůvěry? A podobně každý, kdo po
24*
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chybuje o tom, zda Bůh pomocí může, dopouští se nedůvěry.
Kdo dopouští se nedůvěry? (Napíšz . . kdo pochybuje, může-li . .
Bůh pomoci).

Poví to ještě N. ——

Také Mojžíš nedoufal beze vší pochybností. Když jednou
nedostávalo se Israelitům vody na poušti a židé reptali, poručil
Hospodin Mojžíšovi, aby zase holí udeřil ve skálu, jakož dříve
již jednou byl učinil. Ale Mojžíš pochyboval poněkud. Pravil:
Zdali budu moci ze skály této vodu vyvésti vám odbojným;> On
věděl, že Pán Bůh může dát tu vodu ze skály: ale myslel si:
Ti lidé pořád reptají proti Pánu Bohu a urážejí No; to snad
již nebude chtíti
jim pomoci. Co přikázal Pán Bůh Mojžíšovi,
když nedostávalo se vody? Mojžíš uposlechl sice a vyvedl lid
ke skále. Ale co myslel si při tom? O čem tedy pochyboval?
(Připiš za slovo »může-líczslova: »a chce-lir). A poněvadž po
chyboval 9 tom, chce-li Pán Bůh pomocí, dopustil se také ne
důvěry. Ceho také dopustil se Mojžíš? Kterak dopustil se jí?
A podobně každý, kdo pochybuje o tom, chce-li Bůh pomoci,
dopouští se nedůvěry. Kdo také dopouští se nedůvěry? Nedůvěry
dopouští se tedy ten, kdo pochybuje, může-li a chce-lí Bůh po
moci. Kdo dopušti se nedůvěry? (Nacvič.)
chůvěra není sice vždycky hříchem těžkým. L' Mojžíše na
př. byla hříchem lehkým; neboť on byl stržen k té pochybnosti
tou velikou nelibostí, kterou měl nad tím, že lidé pořád Pána
Boha uráželi a kterou stávali se nehodni pomoci božské. Nicméně
jest nedůvěra vždycky protivná Bohu, vždycky trestuhodná. Proto
také Mojžíše potrestal Bůh pro ni, tím totiž, že nesměl vejíti do
země zaslíbené. Neboť třeba lid stal se pomoci nehodným, neměl
přece pochybovati, poněvadž Pán Bůh řekl, že pomůže. Máme
tudíž každé, i sebe menší nedůvěry v Boha se varovati, pama
tujíce, že co Bůh slíbil, jisto jistě učiní.
Víte, že Bůh jsa všemohoucí, vždycky může pomoci. To
ovšem žádný člověk nemůže. V koho tedy máme více doufati,
v Boha nebo \' člověka? Ovšem. jinak však činil Goliáš. Nikoliv
v Boha, nýbrž v sebe, ve vlastní sílu důvěroval více, když stál
proti Israelským; myslelt', že nikdo z nich ho nepřemůže. I po
smíval se Davidovi, když viděl, že on, tak slabý, pouze s holí
proti němu jde do boje. V koho důvěřoval Goliáš více, v sebe
nebo v Boha? Důvěřoval tedy opáčným či převráceným způsobem,
než máme důvěřovat. Máme důvěřovat více v Boha než v člo
věka, než v sebe; a on důvěřoval více v sebe než v Boha. Měl
tudíž důvěru převrácenou. jakou důvěru měl Goliáš? Proč říkáme,
že měl důvěru převrácenou ? (Napiš : . . v sebe . . . více důvěřovati než

v Boha). A tak každý, kdo více v sebe důvěřuje nežvBoha, chová
naději převrácenouahřeší. Kdo chová naději převrácenou?
Podobným způsobem jako Goliáš, prohřešil se také král
Achaz. Proti němu vytáhli dva králové do boje, chtíce vy
vrátiti jeho království. ! bál se velice. Tu poslal k němu
Bůh proroka Isaiáše a řekl, že mu pomůže, aby jcn důvěřoval.
Ale Achaz neposlechl; nýbrž poslal ke králi assyrskému s prosbou,
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aby on mu pomohl. V koho tedy důvěřoval Achaz, více v Boha
nebo v pomoc lidskou? Ano. Měl tedy také naději převrácenou.
Jakou měl také naději? Proč tak říkáme? (Připiš za slova »v sebe:
slova: »aneb v pomoc lidskou.c) Kdo tedy také chová důvěru
převrácenou? Ano. Má tudíž důvěru převrácenou ten, kdo
v sebe aneb v pomoc lidskou více důvěřuje než v Boha. Kdo
má důvěru převrácenou? (Nacvič.) Kterak protiví se tento
hřích Pánu Bohu, patrno z toho, co Bůh Sám v Písmě sv. o něm
praví. Praví tam: Zlořečený člověk, který doufá v člověka t. j.
který doufá v člověka více než v Boha. Ukázal to také tím, jak
potrestal Goliáše. David důvěřoval v Boha a zvítězil; Goliáš
však důvěřoval v sebe víc než v Boha, a byl poražen i usmrcen.
Varujte se tedy hříchu toho, varujte se, abyste nikdy v žádného
člověka, a byt' to byl kdokoli, nedůvěřovali, nespolehali více než
v Boha. Můžeme ovšem také důvěřovati v pomoc lidskou; ale
nikdy ne více než v Boha a jeho pomoc. — ještě jednou: Kdo
dopouští se nedůvěry? Kdo chová důvěru převrácenou?
Učily jste se také, m. d., že máme doufati účinlivě, či že
máme při vší důvěře sami snažiti se dojíti toho, čeho si přejeme,
jmenovitě konáním těch podmínek, pod kterými to Bůh slíbil.
Ale tak nedoufali lidé za Noema. Bylit' nestřídmí, nestydatí a
mnohým jiným hříchům oddáni. Bůh napomínal je a hrozil jim
skrze Nocma, že potopí je, když se nepolepší. Ale oni nevěřili
tomu. Mysleli: Bůh je tak dobrý, že nás nebude tak trestat.
I nelepšili se, hřešili dál, a přece čekali, že jich Bůh trestat ne
bude, že jim odpustí. Ceho očekávali lidé ti od Boha? Kdo
chce dojíti od Boha odpuštění, má činiti pokání — je'viti pravou
kajicnost. Ale oni ani hříchu nelitovali, ani se nelepšili, neměli
tudíž pravé kajicnosti. Bez čeho tedy očekávali odpuštění hříchů?
Ano. A to bylo opovážlivě. Neboť Bůh ncslíbil odpuštění
hříchů těm, kteří pokání nečiní. Proto také nejen nedostali od
puštění hříchů, nýbrž zhřešili znova, spoléhali totiž opovážlivě na
Boha. Kterak spoléhali na Boha? Ano. A tak každý, kdo bez
pravé kajicnosti odpuštění hříchů očekává, spolchá na Boha opo
vážlivě. O kom říkáme, že opovážlivě spolehá na Boha? (Napiš:
. . bez pravé kajicnosti odpuštění hříchu očekávati.) Poví to ještě
N. N. Tento hřích jest zvláště těžký; nebot“ jím vydává se
člověk v nebezpečenství,. že neučiní nikdy pravého pokání a že
proto bude na věky zavržen. jak nutno tudíž chrániti se ho co
nejrozhodněji !
Ale i to jest opovážlivě a hříšné, když někdo vydává se
svévolně v ncbezpečenství života a při tom chce, aby Bůh zá
zračně) pomohl a ho chránil. Tak učinil jistý Jindřich. Vydal
se přes řeku po ledě, ač byl ještě slabý. Druhové jeho zdržovali
ho, pravice, že se proboří. Ale on nedal si říci. Pravil: Však
_mč Pán Bůh bude chrániti. A šel. Ale draze zaplatil své
jednání. Když přišel do prostřed, probořil se a utonul. Bůh
nechránil ho, poněvadž se vydal v nebezpečenství svévolně. Kterak
vydal se Jindřich v nebezpečenství? Na čí ochranu spolehal při
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tom.> Ano. A poněvadž tak jednal, říkáme, že spolehal na Boha
opovážlivč. Kterak spolehal také na Boha.> A podobně každý,
kdo svévolně vydává se v jakékoli nebezpečenství a při tom na
ochranu Boží spolehá, spolehá na Boha opovážlivě. Kdo také
spolehá opovážlivě na Boha? (Připiš: aneb kdo se svévolně
v jakékoli nebezpečí vydává a při tom na ochranu Boží spolehá.)
ještě jednou, kdo spolehá opovážlivě na Boha.> Celé to poví N.
(Nacvič.)
V jednom místě v Tyrolsku vypuknul oheň v noci (dne
13. února 1856 — v Zamsi.) Pod střechou jednoho z hořících
domů spaly dvě dívky, jedna dvanáctiletá, druhá osmiletá.
V zmatku zapomenuli je lidé zbudit. Ony pak probudily se
teprv tehdy, když počaly se již trámy řítiti. l vyskočily a spě
chaly ke dveřím. Ale jak otevřely je, plály takové plameny proti
nim, že jen s těží mohly zase přiraziti je. Tu křičely a naříkaly.
Mladší chtěla zase do postele, že raději zemře v posteli, než na
půdě. Starší však přemlouvala ji, aby skočila s ni dolů, že Bůh
zachrání je andělem strážným. l slíbila konečně mladší, že skočí
za starší sestrou svou, když se jí nic nestane. A tu starší zvolala:
»Anděličku, pomozla a skočila se třetího poschodí; a hle, nic
se jí nestalo. Skočila i druhá, a také si neublížila. Bůh zachránil
obě Svým andělem. — Ty divky vydaly se také v nebezpečenství,
skákajíce se třetího poschodí; a také spolehaly se při tom na
Boha. Bylo to spolehání opovážlivé? Proč ne;> Ovšem. Kdo tedy
jen spolehá opovážlivč.>
Ještě jedním způsobem hřeší někdy lidé proti naději a to
velmi těžce, tehdy totiž, když vůbec přestávají doufati v Boha.
Tak jednal jeden dělník. Přišel do veliké bídy a tu pravil: Teď
se mi vede tak zle, že mi ani Pán Bůh nepomůže. Myslil tedy,
že Bůh nechce nebo nemůže mu pomoci. A poněvadž tak myslel,
přestal vůbec doufati, že mu Bůh v soužení pomůže. A tím
těžce hřešil; nebot" ačkoli Bůh ne'slíbil nikomu bohatství a skvělé
postavení, přece hotov jest dáti každému tolik, kolik potřebuje
k životu; chce jen, aby se přičinil, aby pracoval a šetrně užíval
toho,“co vydělá; kdo tedy takjedná, kdo přičiňujeseašetrně užívá
toho, co vydělal, může právem, ano, má doufati na jisto, že ho
Bůh v soužení neopustí, jen když on se nespustí Jeho. A nečiní-li
tak, přestává-li doufati v Boha, hřeší. Onen člověk přestal dou
fati, že mu Bůh v soužení pomůže, hřešil tedy, dopustil se tím
zoufalství. Ceho dopustil se člověk ten?
ím dopustil se zou
falství.> jiným způsobem dopustil se hříchu toho Kain. Zavraždil
bratra a tak těžce hřešil. Bůh ovšem jest nejvýš milosrdný a
hotov odpustit všecky hříchy, byt byly jakkoli veliké. A byl by
tedy i jemu odpustil, kdyby jen byl hříchu toho opravdově
litoval a polepšit se chtěl. Ale Kain pravil: Větší jest nepravost
má, než aby mi bylo odpuštěno. Myslil tedy, že hřích jeho je
tak veliký, že mu ho Bůh neodpustí. Přestal tudíž doufati, že
mu Bůh hříchy odpustí; a dopustil se tím také zoufalství. Co
přestal Kain doufati? Čeho dopustil te tím? Kdo tedy také do—
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poušti se zoufalství? (Připišz aneb že mu hříchy odpustí.) Zou
falství dopouští se tudíž ten, kdo přestává doufati že mu Bůh
v soužení pomůže, aneb že mu hříchy odpustí a jej spasí. Kdo
dopouští se zoufalství? (Nacvič.)
Zoufalství je hřích zvláště hrozný a nebezpečný. Kdo si
zoufá, obyčejně nečiní nikdy pokání, ba sahá si i na život a tak
s těžkým hříchem odchází na věčnost. To neštěstím pro něho.
jak nutno tedy zapuzovati co nejrozhodněji každou myšlenku,
v které by se jevila nedůvěra v Boha, aby snad nestrhla v zou
falství. ještě jednou, kdo dopouští se nedůvěry? Kdo chová
důvěru převrácenou? Kdo spolehá na Boha opovážlivě;> Kdo
poddává sc zoufalství? Které hříchy protivují se tedy naději
křesťanské ?

Znáte již i jaká má býti naše naděje, i co se jí protiví.
Illeďte jen také dle toho jcdnati. Varujte se, abyste nedoufaly
v Boha opovážlivě, ale varujte se též, abyste nikdy neztrácely
důvěry v Boha. Byt“ i utrpení přišlo na vás sebe větší, pomněte,
že i při tom utrpení myslí Bůh s vámi dobře, buď že chce vy
tříbiti vaši ctnost aneb povzbuditi vás ku pokání aneb jiný prospěch
váš na mysli má. A byť někdo byl i tak nešt'asten, že by
upadnul do hříchu zvláště těžkého, necht" pomní, že ještě větší
jest božské milosrdenství, kteréž jest hotovo odpustiti hříchy i
nejtěžší, jenom když člověk činí pravé pokání. Zachovejte tedy
vždycky důvěru v Boha. Kdo v Boha důvěřuje, nebude zahanben.

Sliby & chyby školy bezkonfcssní.
Píše FR. POHUNEK.

(Pokračování & dokončení.)

3. jinou velkou vadou školy bezkonfcssní, již přiznávají aspoň
částečně i sami zastanci této školy, jcst náboženská bezbarvost
školních čítanek, ještě pak víc nemožnost prohloubení učiva po
stránce jeho vychovatelské, zvláště učiva dějepisného, aby se stalo
prostředkem skutečně vzdělávacím a vychovávacím.
Kdo ví, jakou důležitost má ve škole čítanka, musí v zájmu
školní výchovy velice toho želcti, že nadjiné důležitá školní tato
kniha ve školách bezkonfcssních na momenty náboženské jest tak
chudičká, tak úplně pozbavena všeho, co jest projevem skutečného
života náboženského a co ncsc na sobě ráz bezkonfessnosti, že
se podobá v příčině této holému stromu _bez květu, bez listí,
bez ovoce s větvemi silně přiřezanými, jehož jméno jest těžko určiti.
Vedle čítanky má co do výchovy mezi všemi světskými
školními předměty důležitost největší bez odporu dějepis; ale
právě tento učebný předmět naráží ve škole bezkonfessní na překážky
největší, na překážky přimo nepřekonatelné. Že pak toto tvrdíce,
ani dost málo nenadsazujem, dosvědčuje protestantský paedagog
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Curtman, ředitel semináře učitelského, svědek to zajisté nepřed
pojatý, jenž píše v naší příčinědo slova takto: Dějiny mají pouze
tcnkráte cenu pro mládež, když ji ukazují na působení božské
v životě lidstva, když jí osoby historické tak živěa plasticky stavi
před oči, že uchvacují její srdce, působí nadšení pro dobré a šle
chetné a budí ošklivost ku všemu zlému. Může učitel, má-li před
sebou děti katolické, protestantské a židovské, vyučovati dějepisu
tak, aby dosáhl účelu právě jmenovaného? Běda mu, pakli se
pro svůj předmět rozehřeje, pakli dá svědectví pravdě, pakli pro
zradí přízvukem hlasu, pohledem oka vlastni svoje přesvědčeni, ——
nebot" jest neschopen býti učitelem na škole bezkonfessní, proto že
část svých žáků urazil.<<]) A nestane se ve škole bezkonfessní

něco takového nikdy.> Kdo si všímá školství moderního, bezkon
fessního, kdo sleduje školské časopisy, přijde brzy k přesvědčení,
že při žádném jiném předmětu nepadá tak na váhu náboženské
stanovisko a přesvědčení učitelovo, jako právě při předmětu tomto,
jemuž vůbec není lze s prospěchem vyučovat bez podkladu ná
boženského. jinak zajisté bude na př. 0 Husovi, válkách husit
ských, 0 Luthrovi a reformaci, o zhoubné válce třicetiletéabitvě
Bělohorské mluvit liberál nebo protestant, jinak věrný katolík. Ci
jest snad možno, by se liberál nebo protestant ve škole před
dětmi katolickými, vykládá—liprávě o věcech těchto, tak dovedl
zapřiti, že by na sobě nedal znáti, jaké v této příčině jest jeho
přesvědčeni neb náhled, jehož se přidržuje? To půjde z těžka,
a půjdeli přec, bude mluvit chladně, mdlc, neupřímně a děti
brzy postřehnou, že nesmýšlí, jak k nim mluví, byt' to všemožně
hleděl zakrýti. Kolik však je těch, kteří stojíce v těchto a jiných
věcech na stanovisku nekatolickém nebo docela — protikatoli
ckém, dali by si před dětmi katolickými tolik aspoň práce, by
pokrčením ramen, přízvukem hlasu, zvláštním pohledem nebo
úsměvem nedali na jevo svoje smýšlení ku pohoršení žáků ka
tolických.>

Ze jest při látkách podobných věci tak řka nemožnou ne
postavit se na stanovisko jisté konfesse, doznává i Dr. Tthl'SCh,
horlivý bojovník za školu bezkonfessni, jenž proto navrhoval
(maje na mysli školy střední), by se dějepis obmezil na dobu
předkřesťanskou a křesťanský starověk, ze středověku pak a doby
novější by se pouze podávaly jakési přehledy tabellární. Co tu
pověděno o vyučování dějepisu na bezkonfessních školách střed
ních, platí tím více o školách nižších, obecných a měšťanských,
z čehož ovšem nutně následuje, že chtít se školy setříti ráz kon
fessní, jest poškozovat školu samu, jest nedbati zásad rozumné
a zdravé paedagogiky!
4. Přejděme nyní od učiva k učiteli, jenž jest u veškerém
školském zřízení osobou zajisté nejdůležitější. »Jaký jest učitel,
taková jest mládeže ") Tak se vůbec říkává a je v tom jistě
') Schuazrz-Curtman Lehrbuch der Erziehung, ll. díl, str.
) Tak pravil i dr. Herold na učitelském sjezdu v Praze r. 11891.
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mnoho pravdy, jelikož učitel na školní mládež působí dne kaž
dého po mnoho hodin nejen učivem, nýbrž ještě více vlastním
příkladem. Platí-li pak vůbec, že verba movent, exempla trahunt.
platí to zvlášť u dětí, na něž příklad působí mocí takořka neodola
telnou. »Nic se nevkládá<<, dí právem John Locke, >v mysl tak
jemně, nepozorovatelné a hluboce jako příklady; moc jejich spo
čívá na pudu bezděčného napodobování, jenž jest každému dítěti
vrozen<<a to v míře takové, že se Komenský po příkladu sta
rých pacdagogů katolických nerozpakoval o dětech napsat, že:
»opičátka jsou; co uhlédají dobrého neb zlého, hned dělají.: a)
Z toho jde nutně, že »všecko vedení (školní mládeže), —
abychom mluvili slovy Komenského —,nejpředněji na tom záleží,
aby dobré příklady ustavičně před očima měli. Protož rodičové,
chůvy a čeládka střídmě, mírně, vážně, k sobě vespolek uctivě,
mravně a ctnostně vésti sobě mají, pro dítky; ovšem pak učí

telové nejvýbornější z lidí býti musejí, obyčejů
a povah líbczných a pravé ctnosti'zrcadlo, proto že
se k nim jistotně žákové podobniti

budou.<<4)—»Ceho

nezmohou všeliké důvody, poučování a napomínání, vykoná pří

kladný život, stálý, osobní, vzorný příklad, mravní

názorné

v y u č o v á n í. Pravdu tu vysloviljiž sv. Petr, an napomíná starších,
aby příkladem byli věřícím (I. Petr 5, B.) a nepopěrno jest, že
učitel veškerou svojí úsobou, důstojnosti a bezprostředním kouzlem
všeho svého zjevu a své povahy vychovává a učí mnohem více,
než svým slovem, a že toliko v úplném souladu slova a skutku
učitelova spočívá jedině spolehlivá záruka zdaru všeliké činnosti
vychovatelské. »Nic nevychovává lépe, než přítomnost výborného
člověka,“ praví ]. ]. Wagner; »jemu netřeba poučovati a kázati.
jeho tiché žití jest sluncem, které hřeje a svítí.: Zádá-li Cicero
a Quintilian, aby řečník byl v nejušlechtilejším slova smyslu vir
bonus ——dobrým člověkem, jest toho žádati právem ještě větším
na těch, kteří vésti mají mládež ku vzdělanosti a mravnosti. Ježto
cílem vychovávacího učení jest mravně náboženský charakter,

m u sí dle staré pravdy, že dávati můžejen, kdo má, vychovatel

sám býti mravně náboženským karakterem.

Příboj

i odboj jeho vědomí nesmí býti způsobován kterýmkoli vnějším
nebo vnitřním popudem, nýbrž musí býti ovládán pevnými a \'ý
znamnými zásadami. již z toho cíle veškeré výchovy vysvítá, že
učitel má býti žákům svým v konání každé povinnosti skutečným
vzorem<<."')Tedyi vzorem zbožnosti, kteráž jest základem veškeré
výchovy. Ale »ve zbožnost se žák musí vžíti, což se stane jen
stálým navykáním. Čím více jest učitel proniknut myslí v pravdě
“) Didaktika, 2. vyd. z r. 1872, str. 221. Toto se cituje všude jako
původní výrok Komenského, ale již v knize »De educatione liberorum et
eorum claris moribus libri Vl. od Maň'ea Vegia (nar. 1406) čteme tato slova:

>\7l_astr_iostí
dětem vrozenoujest, že všechno,

ru1í, j)alko opice
napodobují.:
_21.
5) »Učítelc z r. 1891. str. 295.

co vidí nebo

(Kniha1.kap. 2.)

pozo
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náboženskou, čím více jest proniknut pravou zbožnosti, tím snáze
vychová žáky v pravdě zbožné . . . Proto musí učitel o věcech
náboženských mluviti vždycky s největší úctou a tuto úctu musí

při každé vhodné k tomu příležitosti pro jevovati.

Každého

lhostejného zmiňování se o věcech svatých musí se učitel úzkostlivě
chrániti,<< . . . neboť »žák může pro zbožnost a ctnost získán býti
pouze zbožnosti a nadšenosti učitelovou pro dobrou “)
Bude moci učitel i při vůli dobré ve škole bezkonfessní do
státi právě vytknutému úkolu;> Velice ztěžka, jelikož mu bez
konfessnost školy ukládá, by se vyhýbal v poučování, napomináni
a pozbuzování žáků všemu, co má na sobě ráz konfessnosti, čímž
se veškerá školská jeho činnost v ohledu tomto stává jaksi bez
barvou, mdlou a slabou, nebof'“musí mluviti pouze obecně a nesmí
se pouštčti do žádné bližší specifikace, což jest v ohledu vycho
vatelském právě tak plané a neúčinné, jako by bylo v ohledu
didaktickém vyučování přírodopisu, kdyby sice dětem vykládal,
které jsou obecné známky hlodavců neb zvířat kočkovitých, ale
kdyby se úzkostlivě chránil pojmenovat zajíce, králíka, kočku,
tygra nebo lva! Ale takové nepřirozenosti povaha lidská dlouho
nesnese a proto se ani učitel ve škole nebude chovati zcela bez
konfessně, nýbrž bude mluviti a jednati buď v duchu jisté kon
fesse, nebo se bude-chovati lhostejně ku konfessi každé, čímž
bude u žáků mimovolně podkopávat náboženský život a rozšiřovat
náboženskou lhostejnost. At" si však vede tak nebo onak, škola
úplně bezkonfessní nebude, nýbrž bude učitelem řízena buď v duchu
jisté konfesse, jenž se bude jeviti silněji neb slaběji, nebo v ní
bude stránka náboženská v učivu i výchově úplně ignorována
;: pak též nebude bezkonfessni, nýbrž bezbožeckou. Mluviti 0 bez
konfessnosti jest vůbec nerozumné, proto že člověk, jenž by neměl
žádných zvláštních tak neb onak přibarvených náboženských ná
hledů rovněž tak nikdež neexistuje, jako není na celém světě
člověka, jenž by nebyl příslušníkem žádného lidského plemene,
žádného národa a žádné země, jenž by všeho toho neměl na sobě
pražádných známek a byl pouze — člověkem, bez každé zvláštní

denominace

Víme velmi dobře,že se rádo namítává: »ale počty, psani,
čtení, kreslení atd. nejsou přece konfessní. <<——
To je ovšem pra\ da.

Ale počty, psaní, kreslení atd. nejsou také rakouské, nebo fran
couzské nebo pruské, a přec žádá každý stát, aby učitel, jenž
má v jeho území věcem těmto vyučovat, byl jeho příslušníkem,
jeho poddaným a to vším právem, proto že jenom od takového
může a smí očekávat, že bude ve škole působiti v duchu vlaste
neckém. Třebas tudíž neměly jisté školské předměty žádného
bližšího vztahu k náboženství nebo k vyznání náboženskému, jest
přece věcí velice snadnou ve vztah ten je uvésti. Počty, psaní,
kreslení atd. nejsou sice konfessní; ale učitel může velmi snadno
)Tak
protest.
7.dr II. Gr'ál'e: »Deutsche Volksschulec etc.
díl 1. str.
376—377
,díl paedatgr.<.)g6
11.,
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i při těchto přcdmětech působiti na žáky v duchu jisté konfesse,
nebo jich může docela i zneužit proti konfessi. Ze všech předmětů
nejncutrálnčjším jsou zajisté počty. Ale zůstanou neutrálními, kdyby
dal učitel žákům stupně vyššího vypočítati na př. toto: Dominikán
P. Tomáš Torq emada dal jako grandinkvisitos upáliti 114.401 člo
věka (číslototo udává Herzogova reální encyklopaedie pro protestant
skou theologii !!); mělo-li tenkrát Španělsko 12 millionů obyvatelstva.
kolik to bylo procent veškerého obyvatelstva;> Dá-li se rozmanitě
zneužit počtů, tedy tím více zeměpisu, dějepisu, přírodopisu.
Proto žádá Církev právem, aby všecko školské vyučování
provival jeden náboženský duch, tak aby veškeré vyučování a vy
chováváni bylo jednotné a harmonické avtim jistčjšich a trvalejších
dodělalo se úspěchů.

Promluvy k mládeži.
Velikonoční duchovní cvičení pro mládež.
Napsal jAN EV. HULAKOVSKÝ.

Ill.
»Vstanu a půjdu !( otci svému a dím
jemu: Otče, zhřešil jsem proti nebi
a před tebou.c
Luk. 15, 18.

Mili žáci, všickni znáte dobře podobenství o marnotratném
synu. Tot“obraz hříšníka pokání činíeího. Není krásnějšího, trefněj
šiho a dovednějšího i tklivějšího podobenství; vždyt“ vyšlo z pře
svatých úst toho nejlepšího učitele na světě!
llřích, moji milí, jest hroznou neposlušnosti proti nejlepšímu
Otci, nejčernějšim nevděkcm proti největšímu dobrodinci. Syn
mladší nechce býti u otce; v drzé nevázanosti nechce hříšník žíti
v mezích zákona Božího, překročuje úzký plot otcovského domu,
jde do světa, na svobodu a tam podil svůj, pět smyslů těla, vlohy
duše, přirozené i nadpřirozené dary, —- ó té hanby! ——mrhá,
živ jsa prostopášně, užívá jich způsobem nejhroznějším proti vůli
otce, Boha svého.
A když promrhal veškeren statek, nastal hlad a nemaje co
jisti, byl nucen pásti vepře. Ižádal nasytiti se pokrmem, jejž
vepři jedli, ale žádný mu nedával. Toť jest stálá historie každého
hříšníka. Opuštěnost, bída duchovní, často i tělesná, stíhá hříšníka,
který obtížcn jsa vinou a zlým svědomím, bez Boha, pramene
všeho dobra a blaha, lásky, míru a pokoje, bez milosti žije
v stavu útrap, často i v zoufalství.
Blaze jemu, jestliže jako syn marnotratný jde do sebe a praví:
Vstanu a půjdu k otci svému :: dím jemu: Otče, zhřešil jsem
proti nebi a před tebou!
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jak a kterou ccstou hříšník k takovému úmyslu přichází,
slyšeli jsme v předešlých rozjímáních; zpytováním svědomí pozná
sebe i vinu svou, želí a lituje že otce svého opustil, Boha roz
hněval a urazil, činí dobré předsevzetí, že nebude více hřešiti.
Ale to není vše, on musí i se synem marnotratným jíti k otci,
ku knězi na místě Božím zřízenému a tam se vyznati neb zpovídati.

Budiž tedy předmětem duchovního rozjímání zpověď

jakožto ustanovení Boží.

P o j e d n á n í.

V posledním rozjímání pozorovali jsme Petra, an pláče nad
hříchem svým, lituje upřímně, opravdově, co učinil, proto odpouští
mu Pán.
Než mimo Petra byl tam ještě jiný učenník, který by také
byl rád zvěděl něco o osudu Mistra. Byl to jidáš, ohavný zrádce.
I on, jako Petr, slyšel ortel: l—lodenjest smrti, ale to jim nepohnulo.
nýbrž ještě více ho zatvrdilo. Nežli by šel a prosil za odpuštění Pána,
když jej vyváděli z radního domu do žaláře, pýcha, zatvrzclost,
nepřipustily, by se pokořil, by i on litoval, proto raději šel ke
kněžím a povrhl penězi, krvavou mzdou zrady. Myslel, že tím
dostiučinil, ale když viděl, že výsměch a pohrdání jest mu za
podil od knězi, kteří pravili: Ty viz, co nám do tohot.> tu také
procitlo jeho svědomí, ale nevedlo ho k lítosti, nýbrž k zoufalství.
Vzal osidlo a oběsil se. Tot" bývá konec každého zatvrzelého
hříšníka.

„

Samovražda' óhrozný to čin! Zel, že právě za našich dnů
se samovraždy tak úžasně množí. Arci sc, obyčejně v novinách.
udává ta neb ona příčina, ale ta jediná a pravá příčina se za
mlčujc. jest to hřích a zlé svědomí, které vede k zoufalstvíatoto
— k samovraždě.
Moji milí, hřích jest nemoc duše a jediný a na světě jen
jediný prostředek k uzdravení jest pokání a hlavní a podstatná
její část zpověď. Ale jako každý lék bývá trpký, tak také tento
lék duševní má mnoho trpkosti a hořkosti do sebe. Hříšník má
se pokořiti a pokořiti se před člověkem, jenž také není bez hříchu
— to se protiví jeho pýše. A nejen pokořitise má, nýbrž i uznati,
co učinil, čím hřešil — to se protiví jeho samolásce ajeho studu.
A ještě více, on má i dostiučiniti, často odprositi, urážky odvo
lati, cizí statek navrátiti, škodu nahraditi ——to se protiví jeho
sobectví. A proto raději by byl, by žádné zpovědi nebylo, aby
uchlácholil svědomí své, vyhlašuje ji za pouhý výmysl kněží, kteří
prý ji vynalezli, aby si podrobili svědomí.
za našich dnů nmoho se proti zpovědi mluví, ano i píše.
Snad i vám, milí žáci, přišli k uším podobné výpovědi. Mějte
osud ]idášův vždy před očima a nedejte se nijak, žádným rozumo

váním, žádnými řečmizviklatiu víře, že zpověď jest ustano
vení Boží. Kdo se této víry drží, ten nikdy nebude zoufati.
Nechť mluví lidé, cokoli chtějí, v této věci rozhodné jest Písmo.
Co tedy praví Písmo?
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Bylo to večer v den vzkříšení Páně, když Pán ježíš při za
vřených dveřích vstoupil mezi apoštoly a ukázav jim bodení
hřebův a otevřený bok, aby je přesvědčil, že On jest to skutečně,
řekl jim: »jako mne poslal Otec, tak posýlám vás,<<to znamená,
>toutéž mocí. kterou mi dal Otec můj nebeský, opatřují vás, Své
nástupce.<< A jaká by to moc byla, určitě-ji vyjadřuje Pán, řka
dále: »Kterýmkoli hříchy odpustíte, odpouštčjí se jim, kterým
zadržíte, zadržáni jsou.<<jan 20, 23. Dvojí tedy moc jim dal Pán,
hříchy odpouštěti a hříchů odpuštění zadržeti. Aby však mohli
rozsouditi, kdo jest hoden odpuštění a kdo není, musejí hříchy
znáti. A tu zase jen dvojí věc jest možná: buďto by musili býti
apoštolové a jich řádní zástupcové vševědoucí, aby znali předem
hříchy všech, aneb musí jim to hříšník sám pověděti čili zpo
vídati se.
Avšak dostatečně známo jest, že Pán ježíš ani apoštolům.
ani jich nástupcům neudčlil daru vševědoucnosti, nezbývá tedy
nic jiného, než že hříšník, chce-li dosáhnouti odpuštění, musí se
zpovídati. Sám Pán ježíš, zakladatel naší božské víry, tak usta
novil. A toho práva Mu přece nikdo popírati nemůže, nesmí.
I u nás každý zakladatel nějaké společnosti předpisuje údům jejím
stanovy, a chce—likdo býti údem, zavázati se musí stanovy ty
zachovávati.
Pokud náš milý Pán dlel na zemi, mnohým a často odpouštěl
hříchy: dnavému, Magdaleně, Zacheovi, Petrovi, lotru na kříži
i nepřátelům Svým, a nebylo potřebí, by Mu tito hříšníci hříchy
povídali, bylť vševčdoucí, věděl tedy, co kdo spáchal, a zdali
hoden jest, by mu bylo odpuštěno. jinak ovšem bylo, když chtěl
_tu zem na vždy opustiti. Pán jest milosrdný a chtěl, aby každému,
kdož z hříchů se kajc, bylo odpuštěno i potom, když On zde
na zemi více dlíti nebude. Rckne se ovšem, Pán ježíš, jsa pravý
Bůh, může až do dnes každému odpustiti, kdokoli ho o to s ka
jicím srdcem žádá, On ví a má hříchy naše a není třeba jinému
je říkati. Dobře, ale kterak že ten hříšník nabude přesvědčení, že
mu opravdu a skutečně jsou hříchy odpuštěny.> Musilo by se to
státi způsobem nadpřirozeným, tedy zázrakem. Ale který hříšník
opravdu kající směl by býti tak opovážlivým, že by žádal na
Pánu ježíši, aby k vůli jeho ubczpcčení konal zázraky? A nestane-li
se tak, bude hříšník vždy a po celý život svůj v nejistotě, zdaž
mu bylo odpuštěno; poklid duše a dobré svědomí by se mu
nikdy nevrátilo, což by život jeho učinilo navždy nešťastným.
Proto Pán ježíš vc Své moudrosti dobře učinil, že moc Svou,
odpouštěti hříchy, svěřil lidem, ač hříchům též podrobeným;
učinil to k vůli nám, pro naše upokojení a pro naše spasení.
jest to ustanoveni zajisté moudré a spasitclné. Učel pokání
jest polepšení, avšak polepšení zakládá se na pravém poznání
sebe, své povahy a svých náklonností. Toto však jest velice ne
snadné, neboť člověk jsa sveden samoláskou a sobectvím, spíše
jiné než sebe poznává. jest tedy zcela na místě, aby kněz ve zpo
vědi kajicníka v tom předůležitém díle podporoval.
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I hříchové jsou rozdílni a každý člověk má jiné náchylnosti
a vášně. Za tou příčinou každému hříšníku zvláštního naučení
zapotřebí jest a sice takého, kteréž kněz nemůže veřejně, nýbrž
soukromě, tedy ve zpovědi uděliti.
Hřích jest dále zhoubný rak duše. jako však není všeobec
ného léku proti všem neduhům, tak také není jednoho a téhož
léku proti všem nemocem duše. Proto potřeba káže, aby každému
kajicníku zvláště případným lékem, to jest zvláštním poučením
poslouženo bylo.
Ze všeho toho jest dostatečně průvodno, že zpověd jest
ustanovení Boží a to velcmoudré a spasitelné.
tomu přistupuje též důkaz historický. Dějiny církevní
dosvědčují, že zpověď ode dnů apoštolských vždy v Církvi byla
a nikdy býti nepřestala. Sv. Lukáš součastník apoštolů, tedy
svědek nejspolehlivější, píše ve Skutcích apoštolských: »Mnozí
z věřících přicházeli, vyznávajíce a vypravujíce skutky své.c Sk. 19, 18.
Sv. Kliment, třetí sv. Petra na stolici papežské nástupce, svědčí,
že každý, pakli o spasení duše starostliv jest, svému představenému
se zpovídati má. Podobně svědčí l—lermesz prvního a Ireneus
z druhého století. V třetím století píše Origines, učitel církevní:
»Všecko, což jsme provinili, musíme oznámitiux A rovněž z toho
století mučenník a biskup sv. Cyprian dí: »Milí bratři, vyzuj se
každý z provinění svého.<< Ve čtvrtém století svědčí sv. Basil:
»l—lříchovémusejí vyznáni býti těm, jimž posluhování Božími svá

tostmi jest svěřeno.:
A tak bych mohl snésti ze všech století svědectví, až na
naše dny, čehož není třeba, ježto sami vy již toho pamětníci
a svědkové jste.
jest tedy na pravdě a nezvratnými důkazy ztvrzeno, že zpověď
jest ustanovení Boží, že potřebná, kdož odpuštění hříchů chtějí
dosáhnouti, a že pro své spasitelné účinky jest užitečná a moudrá.
O tom, milí žáci, buďte přesvědčení, a kdyby vám kdokoli
a cokoli říkal, nedejte se v tomto přesvědčení zviklati. Konejte
svou sv. zpověď řádně, jak jste se byli naučili, nejen po dobu
svých studií, ale po celý život svůj. Pamatujte na slova, která
vám nyní řeknu. Budete-li zachovávati v životě svém čtvrté při
kázání církevní a aspoň jednou v roce při čase velikonočním se
zpovídati, buďte jisti, že, ať cokoli nepříjemného nebo bolestného
vás kdy potká, nepozbudete nikdy mysli, budete trpělivi a zase
přijde den, kde se zármutek obrátí v radost. Tak pokojně,
bez vášní, bez trpkých zklamání poplync život váš a poslední jeho
okamžik bude blaženým.
'
Pakli však uvěříte slovům lžiproroků, pakli zavrhnete v ži
votě svém sv. zpověď ——nechci býti neblahým věštcem — ale
tolik vim ze zkušenosti, že lidé tací, kteříž opovrhovali sv. zpo
vědí, potom na smrtelném loži i chtěli se zpovídati, poslali pro
knčzc._ kněz také přišel, ale — bylo pozdě.

Ríká se, co rádi činíme, toho nikdy ncopomineme. Nuže
rádi a hodně s náležitou přípravou se již nyní zpovídcjte, a jsem
jist, že se té útěchy nikdy nczhostíte. Amen.

al přišli na místo, kteréž slove Gol—

gota, to jest misto popravné.:
Mat. 27, 33.

Golgota, místo popravné — ó horo bolesti a hanby! Co jsi
slyšela kletby, co nářků, co výkřiků nejukrutnějšího utrpení!
O horo hrůzy a potupy! Avšak od té doby, co na tobě pněl
ten nejnevinnější, co se obětoval ten nejsvětější z lásky za jiné:
od té doby, co zvolal Pán ]ežíš: Dokonáno jest! stala jsi se hvěz
dou, jejiž paprsky pronikají do veškerého světa hlásajíce všemu
lidstvu vykoupení. Plcsejte, kteříž trpíte, Golgota nám přináší
ulehčení; radujte se vy ponížení, opovržení, Golgota vám hlásá
povýšení; netrat'te mysli vy chudí, vy bídní, vy otroci, vy hříšníci,
Golgota vám přináší vysvobození, milost, ospravedlnění. Doko
náno jest! dokonáno dílo spásy, jež bylo Bohem uloženo Pánu
]ežíši, ukrocen hněv spravedlnosti Boží, sňata vína a kletba s lid
stva, otevřeny brány nebes, lidstvem nese se až do nejzazších
končin světa, až k národům otrockým blahá zvěst: všickni jsme
opět synové, dítky jednoho Otce, jenž jest v nebesích, všickni
k Němu zase přijíti můžeme. Nebo »Kristus jednou za hříchy naše
umřel, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu,c
praví kníže apoštolské I. Petr 3, 18, a podobně sv. Pavel, jenž
taktéž dí o Pánu ]cžíši: »Kterýžto vydal sebe samého za hříchy
naše, aby vytrhl nás z přítomného věku nešlechetného podle vůle
Boha a otcc našeho.<< Gal. 1, 3. 4., a opět dí miláček Páně:
»Potom poznali jsme lásku Boží, že on za nás život položil.
[. Jan 3, 16.

A tak tedy stala se nám hora bolesti a trápení horou pože
hnání a spásy, hora hanebné smrti horou vítězství nad smrtí a
cestou k životu věčnému, hora zločincův a otroků horou slávy
synů Božích a dědiců království nebeského. Buď tedy požehnána
a velebena horo Golgoty, neboť s kříže, jejž jsi nesla a na němž
umřel Pán Ježíš, září nám hvězda odpuštění, milosti a spásy!
Avšak, moji milí, ačkoliv Syn Boží za nás dostiučinil Bohu
a spravedlnosti jeho, přec i my se strany své jsmc povinni sami.
co na nás jest, za hříchy dostiučiniti. Budu tedy v posledním

tomto rozjímání mluviti o dostiučinčni.

Pojednání.
Že Pán Ježíš Sám chce, abychom se své strany se přičinili,
za hříchy dosti učiniti, zřejmě vysvítá z uvedeného již podobenství
o synu marnotratném. Když se navrátil k otci a vyznal hřích
svůj, pravil: »již nejsem hoden slouti synem tvým, učiň mne
jako jednoho ze svých nájemníků,< jakoby říci chtěl: chci pra
covati, chci ten statek, který jsem promrhal, úsilovnou prací na
hraditi, chci za trest, že jsem tě opustil, býti ne synem tvým,
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ale toliko nádcnníkem, chci se ponížiti, pokořiti, jen abych za
to, že jsem tě urazil, dostiučinil.
Co se tedy míní dostiučíněním? -— Bůh sice odpouští hříš
níku vinu věčnou, avšak nikoliv všechen trest. Představme si to
takto: Zeměpán někdy zločincům na smrt odsouzeným daruje
život, ale ukládá jim jiný trest, jejž za zločin vytrpěti musí, na př.
doživotní žalář.
Tak činí i Bůh; odpustil prvým rodičům, ale vyhnal je
z ráje; lidu israelskému odpustil rouhání, ale uložil jim trest, že
žádný z rouhačů neuzřel země zaslíbené; i Davidovi odpustil, ale
přece jej trestal, že jeho vlastní syn proti němu se vzbouřil.
A tak i hříšníku neodpustí všecky tresty. A proč tak činí? Proto,
aby hříšník hřích sám na sobě trestal a tím spíše se ho varoval,
a i proto, že člověk ve své porušenosti, kdyby docela nic trpěti
mu nebylo, tím hřišnější se stával. Ostatně jest to člověk sám
od sebe povinen, i kdyby Bůh mu všecky tresty prominul, neboť
když někdo bližního svého urazí, jest povinen, chce-lí by mu od
pustil, urážku napraviti. Hřich pak jest největší urážkou nejsvě
tějšího Boha, jest tudy povinen hříšník, tuto urážku aspoň čá
stečně odčiniti; má to, čím se proti Bohu, proti bližnímu, proti
sobě samému provinil, tak napraviti, aby nastal stav, jaký byl
před hříchem.
To pak se děje uloženým pokáním, neboli skutky, které
zpovědník jako lékař a soudce kajicníku dle povahy hříchů a dle
povahy kajicníkovy, jak jí byl poznal, ukládá. Jestliže pak hříšník
uložené tyto pokuty věrně vykoná, může se nadíti, že i on se
své strany spravedlnosti Boží dostiučinil.
Aby se tak stalo, má kajicník uložené pokání vykonatí
h n ed, bez odkladu. Kdyby je odkládal, kdyby váhal je vyplniti,
již tím by zase ukazoval liknavou vůli, polepšiti se, a brzy by
snad do hříchu opět upadl.

Pokání vykonati se má p okorně,

kajicník má uznati, že

za hříchy své mnohem těžších trestů zasloužil a toto uznání bude
jej pobádati k tím větší horlivosti v dobrém, k tím větší opatr
nosti před hříchem. Pokorné bylo zadostučinění onoho kajicníka,
o němž vypravuje sv. Vincenc: Kajicníku bylo uloženo, by po
sedm let v jistý den se postil. Kajicník, jsa si vědom svých těž
kých hříchů, odpověděl s pláčem: Co, jen tak malé pokání mám
uloženo.> Jen po sedm let mám vždy jeden den se postiti? Kdy
bych až do konce života nejpřísnější posty zachovával, bylo by
to malým trestem za máproviněni. Sv. Vincenc, vida tak upřímnou
vůli, řekl mu: Vidíš, chci tobě i tento čas zkrátiti; jdi a učiň to
jen po tři léta. Tu kajicník začal ještě více plakati a prosil za
přísnější pokání. Sv. Vincenc, poznav tak opravdovou snahu ka
jicníkovu, radoval se z jeho horlivosti a pravil: »Synu, nechtěj
v tom, co k tvému uzdravení slouží, býti moudřejším, než lékař
sám. Tvá dobrá vůle jest mi také dostatečná, a proto ti i ta tři
léta promíjí'rn.> jdi a modli se třikrá'te Otče náš.<<Jistě sv. Vincenc

dobře jednal, že takovou pokoru a takovou horlivost odměnil.

—3:)/-—
Konečně má se pokání \rykonati tak, jak

bylo

ulo

ženo. jako lékař ne každému tentýž lék předpisuje, nebo jako
soudce provinilcům ne všem tentýž trest ukládá: tak i zpovědník,
jsa lékařem a soudcem zároveň, podle nejlepšího vědění ukládá,
co komu by nejlépe prospělo.
[ zde vám podám příklad, že se má pokání konati věrně.
jistý šlechtic, který dlouho žil. rozmařile a v těžkých hříších, ini
lostí Boží dotknut, pojal úmysl, tohoto hříšného života se odříci
a by svou opravdovou vůli dal na jevo, putoval do Říma„ aby
tam samému svatému otci se zpovídal. Svatý otec vida, že tu
jde o nalezení jedné ovce ztracené, učinil dle jeho žádosti a zpo
vídal šlechtice. Když byla zpověď u konce a svatý otec dal ka
jicniku náležité poučení, uložil mu toto pokání. Dal mu prsten,
na němž vyryta byla slova: Memento mori! Pamatuj, že umřcš!
a pravil: »Na památku této svaté zpovědi dávám ti tento prsten
a za pokání ti ukládám, bys slova na něm vyrytá četl aspoň
jednou denně po celý život svůja. Slechtic byl zaražen, ale zároveň
se tomu těšil, že tak snadné pokání mu uloženo. Avšak čím ča
stěji četl slova na prstenu, tím se stával vážnějším; představa
smrti stávala se vždy silnější a celou jeho bytost zaujímala, takže,
cokoli myslil i činil, všude a vždy ono Memento jej provádělo,
až konečně pojal úmysl, že opravdu na smrt se bude připravo
vati. Vstoupil do řádu Trappistů, kterým uloženo stálé mlčení,
mimo pozdrav Memento mori! a žil tam tak nábožně, že jako
světec umřel. To byl také účel uloženého pokání a byl-li by ho
dosáhl, kdyby nebyl vykonával je věrně.>
Milí žáci, ještě jednu věc bych rád ktomu dodal. Za prvých
dob křesťanských, jak z liturgiky znáte, byly přísné tresty. Tak čteme
v jedné kajicní knize, kdo v kostele neslušnosti, smíchem neb
mluvením jiné v pobožnosti vytrhoval, měl uloženo za pokání
deset dní jen při vodě a chlebč se postiti. Víte, že za veliké
hříchy i po celý život pokání činiti bylo. Církev od těchto přísných
prostředkův upustila, aby kajicníkům vůbec ulehčila, ne snad
proto, že by hříšník takých trestů nezasluhoval, ale zajisté, v tom
spasitelném úmyslu, aby kajicníka ktím větší a z jeho vlastní vůle
vycházející horlivosti povzbudila. A proto, milí žáci, velmi zá
hodno jest, byste mimo pokáni od kněze uložené sami ještě,
7. vlastního popudu, z pokorného uznání své trestuhodnosti a po
kuty za spáchané hříchy uložili sobě zvláštní pokání, modlitby
a dobré skutky, jimiž byste svého zadostiučinění doplnili.
Tímto ukončují letošní cvičení duchovní; snažil jsem se,
bych vás k náležitému pokání připravil; ukázal jsem, jak máte
zpytovati svědomí, jaká má býti lítost vaše; promluvil jsem o zpo
vědi, že jest to ustanovení Boží, a dnes ještě jsem vás poučil
o náležitém dostiučinění. Nemám, než jediné přání a doufám, že
ho tím spíše vyplníte, ježto jest to k vašemu prospěchu, k du
chovnímu obrození; přání mé jest, byste se dle návodu mého
také řídili, byste opravdové pokání činili, by bylo na vás znáti,
že skutečně jste se polepšili, že vaše pokání jest upřímné, vaše
lh'nlce duchovní.

25
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zpověď nikoli ze zvyku, nýbrž z pravé kajicnosti. Při této příle
žitosti kladu vám opět a opět na srdce, byste hříchů svých 2 pa
pírku nečtli, jest to na ujmu pravé lítosti, byste je raději z pa
měti říkali, ale skroušeně a zřetelně, by vám každé slovo vy—
cházelo netoliko z úst, ale ze srdce.
Tu mi právě na mysl vstupují slova: »Spiritus promtus, caro
vero infirmam Duch zajisté hotov jest, ale tělo ncmocno. Mat. 26, 41.
A proto jest nám zapotřebí k tomuto velikému dílu pokání mi
losti Boží. O tu proste především, úsilovnč, úpěnlivě. Zde před
svatým křížem poklekněte a u nohou Spasitelových se mnou
v duchu volejte:
O Pane Ježíši Kriste, Bože a Spasiteli náš! jak často jsme
Tebe rozhněvalí, Tebe uráželi! Bolestně toho litujeme, že jsme
hřcšili; dej nám milost, abychom hříchy své dobře poznali, jich
opravdu litovali, z nich se upřímně a zcela zpovídali a za ně
dosti učinili. Opravdu míníme všech hříchů i všech zlých příleži
tostí se varovati a nikdy proti Tvé nejsvětější vůli nejcdnati. Dej
nám také té milostí, abychom vykonali, co jsme si umínili.
Z hlubin skroušeného srdce voláme k Tobě a prosíme:
Miserere nobis! Pane Ježíši Kriste bud' milostív nám hříš
ník ů m!

List-y vědecká.
——>——+©+——+—

Učení staré Jednoty Českých Bratří o ob
nově světa & nauka Církve katolické.
Píše-Dr.

ANT. LENZ.

(Dokončení)

c) Po pádu Adamovu je prý obojí stav i svobodný i man
želský v zavedenie, a nižádný nemůže bez milosti v Kristu ze
sebe býti bohumilý a spravedlivý. Avšak především má stav
svobodný mnoho stran vykoupenicaspasenic, neboť ono prý ne
mohlo vyjití, leč jen ze stavu panenského, jakož zavedenie tak i vy
kúpenie. Zvolil sobě Kristus pannu, zasnúbenú muži, avšak
v čistotě panenstvic věčně zuostávající. A v ní vtělením Duchem
svatým vykupoval početie po tom narozenie zavedeného. Potom
vtom panenstvíe zkušený jsa sluha první a puovod všech učiněn.
V tom pancnstvic kázal, divy činil . . . aby zaslúžil čistoty a pravdy
obojíemu životu, dal se v panenské nevinné čistotě své zradíti
a mučiti . . . a na kříež přibieti. A tudy vykúpením a zaslúžením
svým dosti učinil spravedlivé pokutě za potracenie pancnstvie i man
želstvie při dřevě zapověděném. e

Odtud prý Kristus Pán povolal některé ku panenstvie duchov
niemu, a také svobodnému stavu svěřil poselstvie své.
Plné však spasenie stavu obojieho stane prý se až při vzkříšení
a navrácení všeho.
Pro hřích Adamův byla totiž i zem a příroda v porušení
uvedena, a proto vezme i ona konec, jako jest tělo lidské smrt
podrobeno.

Autor popisuje na to skonání světa. Ono prý počne

od stvoření (čili těles) nebeských, od slunce, měsíce a od hvězd,
skrze niež slúžil Pán lidem mnoho, a oni toho zle a nehodně
užívali. A jakož stvořil slunce na východu, aby panovalo dní,
a měsíc na západu, aby panoval noci, tak na východu slunce,
když lidé pójdú k pracem, tehdy Pán vyšlé slunce obrátí v tmu . . .
25*
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a učiní, aby měsíc na západu úplně ve tmě stál. Oboje však,
zatmění nebude podobné tomu, jak nyní se děje zatmění, alebrž
ono bude jiné. Nebo času toho slunce a měsíc při zatmění ve
svém vlastním světle zuostává, ale tu beze všech příčin těch zatmí
se samo v sobě nikoliv od běhu. Též i hvězdy se zatmí, a blesk
jejich bude padati s nebe.
Tehdáž, jak dí autor, všechen oběh těl nebeských př.estane
Slunce bude státi k východu a měsíc k západu nehybně. '“) A v té
náramně tmě, jakéž nebylood počátku . . . zbúřie se povětří ode
všech stran země, náhle, búřlivě, nechvílné s zimú súsněžně i s krú
pami . . . aby vše lámalo, bořilo, vyvracelo, a pohubilo všecky
úrody, živočichy všie země. . . Vody mořské budú ječeti a to
všude . . . \'še spustnea bude vyv'ráceno . . . Lidé budú strachem
sclinúti. Budú běhati ve tmách nic nevidúcc . .. budú se vespolek
dáriti . . . a tváře jejich budú černé jako hrnec.
Autor připouští, jak se zdá, že lidé při životě. zůstanou,
i když přestane všechen oběh těles nebeských, a když přestanou
proměny časův, dnův a rokův, nebot“ předpokládá, že budou lidé
strachem sclmouti, vidouce, ano slunce stojí a měsíc stojí v nc
vídané tmě, a any hvězdy stojí, a blesk jejich padá, a slyšíce,
any vody mořské ječí, a všecko se láme a boří. Odkud autor
vzal tuto posloupnost úkazův fysických před ruhou parusii Páně,
neumím říci, ze sv. Tomáše a theologů scholastiků dojista ne,
nebot' sv. Tomáš připomíná, že není život organický možný bez
běhů těles nebeských a také dokládá, že ustane pohyb teprv
při skonání všech věcí
Na to popisuje autor spisu dotčeného, že pošle Bůh arch
anděla, a od něho se zasvítí země, a vidina bude pustá a neslíčná.
\'a hlas trúby vstanú mrtví, všickni, dobří i zlí v svých tělech.
tehdy bude vráceno všem svědomie i těm, kdož ho, zde neměli.
Přichází Pán, a ihned moci nebeské kůrův všech andělských
hýbati se budú z majestátu Kristova královstvie, před niem, před
cházejíce . . . Kristus Pán přijde s jizvami, aby uzřeli židé, koho
bodli . . . Nejprvé prý budú souzeni _zlí andělé . . . potom lidé
zatracenci . . . a ihned sestúpí do pekla, a s nimi b_úře, mrákota,
a všeliká bída a zármutek, pláč a bolest, hrubost, tělesnost,
zemňatost a čitedlnost strastná se všemi biedami, nemocemi, smrady.
Budouviděti
také t\ář
zbaveni
panenstvie
krásného,
mieli
Boží,
a to zbavenie
bude jasného,
věčné.l “skrze něž by
'T)Tyto všecky

okolnosti, jak je tuto autor popisuje, nejsou plně

vPísmě obsaženy. a Ceský Bratr. kterýž traktát tento napsal, patrně nehleděl
ve všem k Písmu ale souhlasí jak patrno s theologj scholastiky, a zejmena
se sv. Tomášem Aquinským, kterýž taktéž učí že přiŠkonání přestane všechen
oběh těles nebeských, ano on souhlasí i v tom. že slunce ustane v běhu
na východě a měsíc na západě. Sv. Tomáš udává toho příčinu: »quia in tali
dispositione creduntur esse creata, ut sic earum circulatio compleatur penitus
ad idem punctum. S. lil. su ppl. q. 77. art.
"') Z popisu tohoto jest patr no, že Bratři zcela správně věřiliv z mrtvých
vzkříšení, a že neměli spojenís Katharý, kteří vzkříšení z mrtvých zamítali.
Autor však neznal učení katolíkův, že možnost, viděti Boha tváří v tvář dává
zvláštní milost, kteiá sluje »světlcm slávy.:
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Teď když budou zatracenci již v pekelné propasti, a tak
ze země uklizeni, nastane požár světový. “') Kristus Pán okáže tvář
svou slavnou, oheň ho předejde, a nebo i zemi páliti bude i živly,
a tak je očistí. Smrt tedy přírody fysicke bude uskutečněna po
žárem světovým. Tím ohněm zmizí všecka hrubost, zemňatost
a tělesnost v případcích, a potom vše do pekla sestoupí. Tak
pomine prvnie nebe i země i živlové.
Po té katastrofě budou noví živlové učinění, nové nebe
a nová země.
Jak se zdá, má autor za to, že bude země zničena, a staré
nebe zničeno, ant' dí, že nebe i země a i živlové pominou. Také
se zdá, jakoby věřil, že i hvězdy vezmou za své. Oboje by od
porovalo náuce scholastických theologů, neboť ti vesměs i se
svatými Otci odpor kladli učení, že při skona'ní časů bude země
zničena; avšak dosti možná jest, že mínil autor, že pouze hrubost
země požárem do pekla sestoupí, a tak že zhyne pouze tvář země,
nikoliv ona sama, a snad že také touže měrou se o hvězdách
domníval.
Nebe prý bude krásne—',ušlechtile jasné, a v něm bude slunce
sedmkráte jasnější na východu ncpálivé, bez běhův a tak i měsíc
i hvězdy budú bez běhuov, a beze vší proměnlivosti.
Země bude čistá, krásná, beze vší tmavosti, aby mohli vy
volení patřiti až na zatracence v mukách, bez žalosti radujíce se
z toho v Bohu, což z vuolc jeho pošlo. '5) Vody budú čisté,
skvoucí, beze všech biehuov a rozvodněnie i bez moře. Povětři
ušlechtilé, pokojné, přieliš iozkošné.
jak viděti lzc, rozeznává Bratrský autor spisu dotčeného
tyto momenty přírody fysické: Předně dobu, ve které byla po
žehnána, & člověku podána; za druhé dobu, ve které byla pro
hřích Adamův porušena; za třetí, že bude i země umirati, a za
čtvrté, že učiní Pán Bůh nebe nové i zemi novou. A tak můžeme
říci, že se náuka jeho u velké míře s katolickou věrou srovnává,
ač jisto jest, že má zde onde trhliny, které však spíše z nc
znalosti, a z patrné nedostatečnosti pocházejí, nežli z úmyslného
bludu. Takováto neznalost jeví se také v tom, že autor tvrdí, že
teprv po vzkříšení uzří vyvolení Pána ježíšc tak jak jest, tělo jeho
a duši jeho, i duše své i duchy andělské v jich přirozenosti bez
zástěr, a že »uzří v těle Páně Boha v podstatě Božstvie.<x Nedo
učcnému Bratru tomuto tanulo as na mysli, jakoby tělo Páně
bylo prostředkem, jímžto vidí vyvolení podstatu Boží, což jest
netoliko blud, ale také veliký nerozum, jakož samo sebou na jevu
je, jakož jest blud, že svatí teprv po vzkříšení tvář Boží uzří,
kdežto pravdou jest, že svatí ihned po soukromém soudu do nebe
vejdou, a vidí Boha tváří v tvář.
") Tím se autor opětně liší od sv. Tomáše.
'5 Sv. Tomáš & theolo ové scholastikové uči, že budou zatracenci
viděti radosti nebešt'anů, ale jen až do soudného dne, neboť od té chvíle
stane se naprosté odděleni. Avšak ač budou viděti vyvolené, nespatří Boha,
neboť Boha viděti a ho nemilovati není možno. Kdyby zatracenci spatřili Boha,
ihned by pokání činili.
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Z nové právní terminologie.
Sděluje' Dr. ANTONÍN BRYCHTA.

(Pokračování)

ako je terminologie moderních právníků nesprávná po stránce
logické, podobně nesprávna je a svůdna i po stránce včcnc',
matouc — jakzIdosavadních rozvodů vysvítá oa) — ty nejrůznější
právní a náboženské pojmy a stotožňujíc instituce, z nichž jedna
je skutečně tim, co jméno jeji značí, druhá však pouhým stínem
a nanejvýš nedostatečným napodobením instituce pravé. Tážeme-li
se po příčině tohoto lichého a nespravedlivého počínání, jež s 10
gikou takto nakládá a s právem Církve takto zachází, předstírají
zastanci této »vybroušené a politizujícíc terminologie: sblížení
různých náboženských živlů a žádoucí -— je d n ot 11, po případě
i zmírnění národnostních — protiv. 69) Proto má vše nositi ná
boženský stejnokroj, všecko má býti srovnáno jako mrtví na hřbi
tově. Co Církev to i protestantismus, co sehisma to i starokato

lictvi, co český bratr, to i herrnhut, — všem měří se stejně

k vůli žádoucí jednotě. Všecky tyto jako den a noc rozdílné
instituce a jich názvy jsou dle mínění moderních terminologů
pojmy příbuzné a souznačné, všecky mají — bychom užili běž

ného výrazu ——stejný

kurs

a přijímají se al pari.

Ne

církev,
brž cirkve ——ne církev, nýbrž náboženská obec neb
k01poracnéy— ne katolický, nýbrž konfessní atd. má se dle ná
\odu a jazykového brusu tohoto názvosloví říkati.

Co se týče předstírané náboženské jednoty,

ví se až

příliš dobie, co taková jednota a takové sblížení znamená. již
sv. A 11g us tin odsoudil svého času takové »sblíženíu řka: »Před

těmi,kteřídaleko

mě stoji,

mohuse míti snadněji

na

pozoru. Ten mě tak lehce neomámí, kdo řekne: »Pojď a pokloň
se modláma; ten jest ode mne vzdálen. Řekne- li však svůdník

ke mně: »křesťan jsem-, ten miz blízka

hrozí, tuf

musím se žalmistou volati: »Pane, vysvoboď duši mou od těch, ježto
se blíží ke mně, neboť v mnohých byli sc mnou.a 70) Vhodně praví

též k věciTosi'"):

»DerIrrthum ist sehr geeignet, ein geistiges

Miasma zu bilden, eine giftige Atmospháre, in welcher auch
die Gesundesten erkranken und endlich die Aerzte selbst von dem
Uebel ergriffen werden. Dieser V e r w e 1t 1ic h u n g s p r o c e s s
“) Z té příčiny se pouze stručně o tomto momentu zmiňujeme.
59)Stejnou řeč vedli svého času a vedou za dnů našich uherští zednáři,
kalvíni a. židé, by prosadili »svobodu vyznání, < »recepci židů ,c;sňatky křesťanů
(dle matriky) sc židy a jine »vymoženostic — moderního »právac!

") Výborně pravil svého času již Seneka:

»Nemo errat sibi uni,

sed dementiamspargit in proximos; nemo sibi tantummodo errat,
sed alieni erroris et causa et auctor est.: (De vita beat. 1, 4.).
") Vorlesungen ůber den Syllabus.

'
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hat schon arg um sich ergriffen,") und nicht wenige M'ánner,
welche in Folge ihres Talentes oder Standes zur Reprásentatíon
der kirchlichen Intelligenz (und der kirchlichen Interessen) berufen
waren, haben sich selber diesen verderblichen Einílůssen nicht
ganz entziehen kónnena.: Z toho plyne, že takové »přibližováníc
rozličných od Církve odloučených konfessí k Církvi, které jest
vlastně svrchované pokoření
Církve, ježto má pouhé od ní
odtržené náboženské jednoty uznati sobě za r o v n é a s t e j n o—
p r zív n é, má do sebe veliké nebezpečí pro Církev, jež musí ona —
nemá-li sebe samu zraditi — co neslýchanou insinuaci a záhubnou
léčku se vší rozhodností zamítnouti. Zvláštní to úkaz! Svou svrcho
vanost, svá práva hájí moderní stát až do posledního jota, o Církvi
ale se domýšlí, by nebyla tolik řevnivou a popustila již »něcm
ze své državy, aby byla — jednota. 73) »juristen selten gute
Linquistenlc »Necessitudo cum haereticis — dokládá velepravdivě

slavnýkanonista
Pignatelli")— noxia et periculosa
est, non modo quoad salutem animarum, scd etiam quoad
pacem et tranquillitatem
politicam, quae sine
lidei unitate conservari nequit. Ubi enim est publica animorum
dissensio, quam introducunt haeretici, ibi pax publica esse non

potest.Vix firma esse possunt pacis jura inter
quos

cst fidei

bellum.<

Z toho vysvítá, že jako mo

derní terminologie sama, osvědčilo se špatně i její odůvodnění,
a staré přísloví: »Linqua corrupta, mores corruptia stalo se opět

pravdě podobnější. Tato ve svých cílech
až příliš průhledná
terminologie je květomluvou všemohoucího byrokratismu a nábo
ženského nihilismu, ana se věc zúmyslně nechce pojmenovati

pravýmjejí jménembuď z tajného
ství

vzdoru a nepřátel

proti ní aneb z prohnané, talleyranismem páchnoucí vy

počítavosti,

aby vlastní smýšlení nevyšlo na jcvo. Novi

tuos sonitus!
Nemůžeme tuto mlčením pominouti, jakkoli to hořkostí
srdce naplňuje, že se tohoto převráceného proti Církvi záštím

překypujícího spůsobu mluvení neužívá pouze v rozpravách a v ří
Od dob tohoto autora se, jak známo, věci valně ještě zhoršily, a
:perditio- ex lsraelc nabyla netušených rozměr
'“)Jak moderní právo tomuto »něcoc, jež má býti jakousi konccssí
vůči různým, od církve odloučeným konfessim, rozumí, vysvítá nejlépe z jeho
jednání s církví samou. Nemohouc při nejlepší vůli církev s její odvékými
bohodatnými právy jedním rázem povaliti rdousí ji při každé vhodné příle
žitosti a zatíná své zhoubné spáry do jejího organismu. jako nenasytný

žralok pohltí jednou čásť její moci učitelské,

jindy zase pastýř

ské.

jindy opět kněžské

tačí upozorniti na pověstný paragraf o kazatelně,

na obmezování míssií, zuzavírání bohosloveckých ústavů, zbavení církve
dozoru ke školám atd. Stačí poukázati k joseňnským, dosud houževnatě se
udržujícím ordonancím »in publico —ecclesiasticis<. Sem spadá zrušení klá
l šterů, zabrání círk. majetku, ingerence při zřizování a obsazování církevních

obročí, fundaci atd. V čí rukou nalézá se fakticky

správa církevního

majetku? Na jakém základě zosnován jest stavební círk. řád.> Stará bajka
o obrovč dceři se ustavičně opakuje.
') Consult. can. tom. l. cons. 143 num. 24.

—364-f
zení světském, nýbrž pohříchu nejednou i v těch kruzích,75) ——
což nesvědčí právě o velikém katolickém sebevědomí a přesvěd
čeni — kteří povoláni jsou vydati svědectví pravdě a hájiti zájmy
Církve již 5 am 0 u p ř e s n o u m lu v o u, kterou by se moder
nistům a jejich stoupencům strhla škraboška s tváře a oni do
pravého světla v čas postavili. Hluboký a varovný výrok hlavy
Církve: »Vera rebus vocabula restituantura jakoby nepronikal až
tam, kde by měl předevšim býti slyšán. S touto taktikou, která
jest tak málo statečná a prohlédavá, jež zná tak málo iniciativy.
že se nechá nejraději »strkatic, by snad nenarazila a nevzbudiln
»nelibosta, přijde se sotva k cíli, tím méně přemůže se zatvrzelý
a houževnatě se bránící odpůrce, jenž znaje výborně celou situaci,

ví též—bohužel až přílišdobře— kdo proti

němu stojí.

Kam dovedl system, lze-li slova toho užiti, vždy poddajné koni
venc'e, nevčasné a málo důstojné b á z n ě, nízké vy p o č í t a
vosti,
lze všude viděti a nejnovější události v církevním životě
v zemích zalitavských podávají k tomu jak hrůzného tak žalného

komentáru. '“"
Dle theorie řídí se i praxe, jaké praemissy, takové i dů
sledky. Proto nucen je právní modernismus, věc hned z počátku
nesprávně naznačiv, přičiňovati ku svému dílu, třeba že zákony
a výnosy »jenom pršía, ustavičně nových vysvětlivek a dodatků
a tím svůj system i smysl svých ustanoveni podporovatiff) Proto
jest to »modcrní práv0c tak nezáživné a nejasné, že je různé
instance rozličnč vykládají a rekursy k vyšším instancím vždy
více se množí. 79) Proto třeba vždy nových k němu komentářů a

'5) Jeden z nejhorších následků josefínské éryjest neobyčejná stuhlost'
a nehybnosť, vlažnost' a ospalost v církevním životě. Schází opravdovosť a
energie, žádný tu svatý zápal a vytrvalost. V této stagnaci a zhoubných \j'

parech, jež rozšiřuje,musejí konečně i zdraví

onemocněti.

a kde na

leznou_se pak lékaři, kteří by jednotlivce i celek vyléčili.>
“Když se již ani důležité papežské encykliky n c u v e ř ej 1'1uj í jež
se staví co mohutná hráz proti zhoubněmu, vse s sebou strhajícímu proudu
v zemích koruny sv. Štěpána a udávají způsob strážcům Siona, jak by měli
tomuto, nejsvětější práva církve ohrožujícímu proudu čeliti; když musí ti,

kdo mají státi v předním

něni

šiku, na svou povinnost býti — up ozor

atd.: pak arci dospěly věci již daleko, pak zbývá pouze jeden krok

ku veřej né zrádě vlastní

lkajicí pěvce:

věci! Tak naplňujíse vždy hrozivějísl0\a

»Die Zeit ist sch“ er; ehrwiird'ge
Heilige Satzung wird zur F abel,
Recht zu Aberw itz; aus Triimmern
Baut der Wahn ein neues Babel,

Wild die Herzen, íeil die Treuc,
Gold und Macht die hóchsten Gótter,
Und den Altar unterw Lihlen

Hier die Heuchler, dort die Spóte

(Weber: Dreizehnlinden)

“) Srov. na př. nejnovější vládní předlohu »o samostatných duchovních
správcích-. kterou se má po tolika sporech a soudech tento pojem ko
nečně _objasniti a kongruový zákon doplniti.
.

rov. odporující

si nálezy správního soudu v příčině křtu

dětí bezkonfessních rodičů, z nichž nález ze dne 26. dubna 1877 křest tako
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nařízovacích ustanovení, jimiž se zákon »ve skutek uvedev, až se
v nich zákon sám téměř utopí. ]aký tvůrce, takové jeho dílo,
jaké zákonodárné nadání, takové i zákony, jaké náboženské pře
svědčení, takový i ráz i terminologie zákonů. 'e se takovými

úkazy a podporami právní řád a právní vědomí

národů ne

utvrzuje, připustí zajisté i moderní terminologové. Právo jest bez

odporu něco posvátného, ale jen pokud
souhlasí s věčnou
ideou práva, jsouc její reňexem;79) jinak stihne je nemesis bez
výslednosti a právního úpadku, jemuž následuje úpadek mravní
v zápětí, ao) an právo 5 ethikou co nejúžeji souvisí.
Avšak nejen že mate modernismus zcela různé pojmy a
instituce mezi nimiž není mnohdy ani té nejmenší příbuznosti a
jež svou povahou často veskrz se vylučují, modernismus a všickni,
kdo se jeho zásad přidržuji, má i tu nepopíratelnou vadu, že

je — znajesvou nicotu
h o (! ný,

a vnitřníncpravdu

— neroz

boje se z »jistých ohledů<<, (zdaž ke prospěchu svému

a'k prospěchu katolické církve, jest ovšem jiná otázka), katolickou
věc a katolické požadavky před veřejností pravým
jménem
pojmenovati, by se snad nezamračila tvář mocných tohoto světa
a jisté společenské vrstvy nebyly »nelibě dojatya. Příčiny a účel
těchto »ohledůc jsou, bohužel až příliš známy, tak že by bylo
zbytečno, jen slova o nich ztratiti.3') Ony staly se nejen pověst
nými, ale zmařily tak mnohou stránku církevní, nyní dvojnásobně
vzácné samostatnosti a zničily nejednou ty nejlepší a církvi nej
prospčšnější úmysly. Tento přeopati'ný »modus procedendiv
zmíněných počtářů 82) nevede k pravému a žádoucímu cíli, aniž
jest účinným vzhledem k odpůrcům. Tito (at' pokřtění neb nepo
pokřtění, vše jedno) vycítí jen příliš snadno, že katolík, mluvě
vých dětí nařizuje, nález však ze dne 22. dubna 1882 rekursu proti takovému
křtu místa dává; sem spadají nálezy. jimiž se stanoví, že prohlášení se za

bezkonfessního, není změ nou náboženství, sňatek ale osoby beze vseho
vyznání s katolíkem že se má považovati za sňatek —smíšený! Jediné možný
logický důsledek z toho by byl. že býti beze všeho náboženského vyznání
tedy býti atheistou, znamená (dle tohoto rozhodnutí) tolik, jako býti prote
stantem nebo schismatikem. nebo sňatek tohoto neb onoho s katolíkem na

zývá se dle círk. práva smíšený
") Proto nazývalistaří zákon »aeternum quiddamc; zákony
byly jim příliš vznešené, ježto byly s nebe

staré

seslány a samým Bohem zřízeny

(Sofokles); proto propadají trestům, kdo zákon Bo ží přestupují (Plato).
"
znamná jsou slova slavného Górresa
o »moderním právuc,
kdyžp raví: >Diese s Recht ist ganz dazu angethan, die Welt in eine Rau
b erh óh l e und M6 r d e r g r u b e umzuwandeln und die Menschheit, p h y

sisch und moralisch zu ruiniren.

“» Srov. o tom denník » echc, z r. 1891, měsíc prosinec, kde jsou

tyto »vyšší
jak slušítrefně
objasněny.
T ohledy:
k pojmenoval
jistý řízný theolog onen druh zhoubců
církve, kterým jsou osobní jejich zájmy nade všecko, kteří za cenu libého
úsměvu a liché populárnosti nebo za mzdu, jež by na chvíli ukonejšila jejich
ješitnost a nezřízenou ctižádost, obětují své lepši přesvědčení, povinnost
1 právo. Tito neblazí »počtářic nebo »honcic u sobě rovných se nejednou
— dopočítají, závěrka však jejich »počtůc skončí bezpoch y —-zlomkem.
Zásadou takových lidí jest: »Obsequium (recte: servilismusšbamicos, veritas
odium parit. . (Terent. \.
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o škole »konfessníc, rozumí školu svého vyznání, tedy školu ka
tolickou. Dokladem toho je bohopustý skřek zřejmých i zaku
klených nepřátel církve proti spravedlivé žádostí katolíků za
školu »konfessníc a nezřízené útoky na katolický episkopát, když
v této záležitosti promluvil vážné Slovo. _Církev má zajisté a

miluje o t evřené

hl edí

a netřeba se jí v tak důležité věci

skrývati za ohradu od nepřátel vymyšlené lepomluvy a nejasných
frási. 33) Proto nemůžeme se rozehřátí pro světoběžnou frási:
»Škola budiž náboženskáu, misto co by se mělo říci: k a t o 11c k á
a proto duchem katolickým prodchnuta, an se tu opět splítají
zcela r ůzné konfesse a neurčitý pojem »konfessníc jest pouze
zaměněn za právě tak neurčitý výraz »náboženskýc. ]e-lí každá
nesprávnost škodlivá a působí často nedorozumění, ano i, jak
zkušenost dosvědčuje, vážné zmatky, platí to v oboru náboženství
dvojnásobně. 34)
Lid obecný, který při vší náboženské a socialni bídě ny
nější doby zachoval si poměrně největší zásobu katolického
smýšlení,“í') mluva moderní terminologie ,s jejími úskoky a vy
táčkamí naprosto uspokojiti nemůže, an lid neví, co by si měl
při té rozhlašované »konfessíonalítěx a při těch v ždy více 5 e
v z m á h aj í c í c h »náboženských společnostecha mysliti a j a k (:
náboženství rozumětí. Katolický lid zná z lepších dob pouze

katolickou

'církev, katolickou

školu a též takové

hřbitovy; křesťany, kteří nejsou údy církve, jmenuje buď ne
k a t o l i k y neb ještě správněji p r o t e s t a n t y augšburského
neb hclvetskéhovyznání, jejich pak školu nazývá srozumitelně

protestantskou,

helvetskou

a t. d., kterýmjménem

takové školy se až do nedávna označovaly, kde každý hned věděl,
oč jde a kam se míří. 36) -— Zúrnyslně nivellujicí mluvou moder
nismu se dle řečeného katolický lid v náboženském přesvědčení

sotva utvrzuje, naopak umělými jeho obraty a dvojsmyslnými
frásemi se lid jen svádí a mate. Neujdet' mu ono nápadné vy

hýbání_se odvěkým, po výtce dogmatickým názvům: katolický,

katolická

církev

a t. d. Lid konečněpozoruje,že usta

'3) Dosud platí slovo básníkovo:

ravda

jest co cedr na Libanu,

Ti, jenz na ní dují větrové,
Rozmnožují jenom její mannu. <
“) »Kacířství ——
pravi sv. Augustin
— a převrácená učení, kteráž
duše zapletají a v záhubu uvrhují, nezrodíla se jinak, leč že dobrým písmům
dobře se nerozumí, a čemu se v nich náležitě nerozumí, to se i nepředloženě
i opovážlivě rozhlašuje. .

“.

ím dál více rrari nantes ín gurgite vastok

“) Svého času podaný návrh knížete Lichtenstein

a, aby škola

byla »koníessní, : nebyl lidu při všem vykládání dosti srozumitelný a proto
také nebyl uskutečněn. Lid často nevěděl, oč vlastně běží, a dal se od |i
chometníků a odpůrců všeho druhu namnoze oklamatí. Aby škola neměla

náboženského
rázu zamilované to dítko všech odpůrců náboženstvía
jmenovitě katolického a zvláště aby nebyla katolíc kou a v duchu
katolickém vedena, k tomu užito bylo prostředků i ceny n ej poch yl)

n ě ] 5;i.
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vičným užíváním výrazu: konfessní, náboženská společnost at. d.
o v š e c h vyznáních, jeho katolická, Bohem zievená víra s jinými
od lidí založenými »konfessemi<<do jed n é řady se staví, což
patrně nemůže valně přispěti k vzdělání a utvrzení katolíků ve
víře. Ovšem, když se musí katolicismus a katolický ráz cír

kevních ústavů, jako na př. hřbitovů, již i kup ovati

a roz

ličnými protokoly a smlouvami pojišťovati, pak dospěly věcí již
daleko!
(Dokončení.)

Dle které fasse určovati jest, zdali a pokud beneíiciát povinen jest
přispívati na stavbu církevních budov?
Nález správního soudu ze dne 19. dubna 1894. č. 1544.

Faráři ve Dvorcich na Moravě

Al. Canavalovi bylo nálezem

c. k. místodržitelství v Brně ze dne 7. listopadu 1892. č. 36711.
uloženo přispětí na uhrazenou výloh za stavivo a práce řemesl
nické, vzešlých opravou tamější budovy farní a 'stavení hospodář
ského per 271 zl. 86 kr. — devitinou částky této t. j. 30 zl. 21 krej
cary a to proto, že z obročí svého má důchodu 727 zl. 92 kr.,
jež minimum 600 zl., po zákonu konkurrenční povinností osvobo
zené, převyšují 127 zl. 92 krejcary.
Místodržitelský tento nález v pořadě instančním potvrzen
byl i rozhodnutím c. k. „ministerstva kultu a vyučování ze dne
15. února 1893. č. 1756. Do tohoto farář Al. Canaval stěžoval

si správnímu soudu, kterýžtosporné ono rozhodnutí
nísterské

1876 zrušil

mí

dle „*7. zák. ze dne 22. října 1875. č. ř. z. 36. ex

a to z těchto

důvodů:

Výše uvedené rozhodnutí ministerské ze dne 15. února 1893.
č. 1756. opírající se %$5. a 6. zemského zákona moravského
ze dne 2. dubna 1864. zemského zákonníka č. 11.') vychází
z úvahy, že stavební přispěvek farního beneňciáta není vyměřovati
na základě minimálního či nejnižšího příjmu jeho 800 zl., po zá
konu ze dne 19. dubna 1885. ř. z. č. 47. jemu patřícího a z ná
boženské matice doplněného, ——nýbrž jenom na základě onoho
důchodu, jejž obročí »fassionsmiissig<<vynáší, a že pro vyšetření
a stanovení tohoto důchodu nejsou rozhodujícími odhadná usta—
') Doslovné v originálu %5: »Zu den úbrígcn Bauauslagcn beí diesen
(šebžiuden haben die kírchlichen Pfrůndner dann beizutragen, wenn ihre

Pfrůndc
abwir t.< fassíonsm'ássig

ein jahreseínkommen von mehr als 600 tl. 6. W.

,' 6. »je nachdem dieses Mehreinkommen unter dem Betra e von 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700 oder 800 H. 0. W. bleíbt, oder den etrag von

800 H. erreichtI haben sie den zehnten, neunten, achten, siebenten, sechsten,
fůnften, vierten, dritten Theil oder die Hálfte der nach Abschlag der Kosten
fůr Hand- und Zugarbeíten verbleibenden Auslagen, welche in der in
š51.—4. bezeichneten Weise nicht bedeckt werden kónnen, níemals ein
mehreres zu bestreiten.c
'
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novení zákona kongruového, nýbrž ty předpisy, jež závazný či
platny byly v ten čas, kdy vydán byl výše uvedený zákon zemský.
K tomuto právnímu názoru, jemuž stížnost odpírá, správní
soud nemohl se přidati, pokud jde o důvod nejposléze uvedený,
t. j. pokud rozhodujícími o vyšetření a stanovení důchodu jmeno
vaného prohlášeny byly nikoli modality odhadové, kongruovým
zákonem stanovené, nýbrž ony předpisy, jež platny byly v ten
čas, kdy vydán byl výše uvedený zákon zemský.
jest sice pravda, že dle těchto starších předpisů (gub. dekret
ze dne 4. července 1828., sb. prov. zák. morav. č. 78.) výnos
obroční všelijak byl počítán, dle toho, za jakým účelem počítání
ono bylo předsevzato; avšak tyto starší předpisy změněny byly
ustanovením % 5. zák. ze dne 2. dubna 1864. z. z. č. 11. v ten
smysl, že pro určení čili stanovení stavebního příspěvku beneň
ciátova rozhodujícím prohlášen byl >>fassovnía (»fassionsmássigcl
roční důchod beneňcia.
Dle doslovného tohoto znění zákona tedy nemá již za základ
konkurrenční povinnosti beneňciátovy býti brán obroční důchod,
jenž vychází z příjmů a'výdejů, staršími předpisy o konkurrenci
stavební vyznačených, nýbrž právě onen roční důchod beneňeia,
jak se dle fassc jeví.
Po názoru tedy správního soudu dřívější předpisy uvedcm'm
ustanovením $ 5. tou měrou byly změněny, že jmenovaný tento
zákon konkurrenční nežádá již zvláštního přiznání důchodů ob
ročních za příčinou konkurrencc stavební. Protož o tom, zdalíž
a pokud bencňciát povinen jest přispívati na stavbu církevních
budov, rozsuzovati jest na základě fasse, jež dle právě platných
předpisů k tomu určena jest neboli nařízena, aby ji zjištěn byl
roční beneficia důchod, pro nynějšek tedy na základě té fassc,
jež zdčlána býti má dle ustanovení zákona ze dne 19. dubna
1885. ř. z. č. 47.

Tomu nikterak není na odpor, že „*3. citovaného zákona
nejprvnějším účelem této fasse označuje »doplněk kongruovýc,
aniž to, že ustanovení zákona o zjištění důchodův a vydejů jistou
měrou nereHektují na důchody ryzí, nýbrž paušální čili úhrnečné;
neboť dle ustanovení zákona ze dne 19. dubna 1885. účelem
fasse dleš 1. i. c. jest beze vší pochybnosti: »—zjistiti příjmy s du
chovním úřadem (obročím) spojené, ježto příjmy tyto jen tehdáž
a potud mají býti doplněny, pokud minimální důchod, zákonem
stanovený, není uhrazen příjmy. spojenými s úřadem duchovním.
Iolikéž nemůže zůstati nepovšimnutým, že konkurrenční
zákon z r. 1864. ——jako všecky 7ákony podobné — dojista chtěl

obtížiti (povinností konkurrenční) jenom onen příjem, jenž jako
takový beze vší pochyby jest zjištěn a že proto, an právě jme
novaný zákon konkurrenční nemá jako jiné zákony konkurrenční
(na př. zákon z 28. dubna 1864. štýr. zem. zák. č. 7.2) zvláštních
)% 5 >Zu den iibrigcn Bauauslagen bei diesen Gebauden haben die
kirchlichen Pfríindner dann beizutragen, wenn ihre Pfríinde ein jahreseinkom
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ustanovení o tom, jak zjistiti jest důchod obroční, nutno dle po
vahy věci řídití se těmi zákonnými předpisy, jež_právě k tomu
jsou určeny či ustanovený, aby jimi zjištěn byl příjem obročm.
Ze pak zákon ze dne 19. dubna 1885. při jednotlivých po
ložkách příjmových a výdejových jistou -měrou počítá obnosy
paušálnými, nikterak nevadí tomu-, by. v případech stavební kon
kurrence základem bylo kongruové přiznání příjmů, ježto tento
způsob výkazu dotčených položek příjmových a vydejových jednak
už měnlivostí oněch příjmů a výdejů v jednotlivých letech sám
sebou jest vysvětlitelným, apak pročby zapříčinoustavebníkonkur
rcnce příjmy obroční jinak měly býti zjišťovány, nežli jak uznal
to nutným a správným zákon pro tu otázku, zdalíž obročí vynáší
zákonem stanovený důchod minimální?
Poněvadž tedy po uvedeném tuto a odůvodněném právním
názoru správního soudu beneficiátovu tangentu konkurrcnční, t. j.
zdali a pokud beneficiát na'stavbu církevních budov má při
spívati, dle „*5. zákona ze dne 2; dubna 1864. určovati jest na
základě té fasse, jež dle nynějších nařízení za příčinou doplňku
kongruového nebo vůbec za příčinou zjištění důchodu obročního
má býti zřízena, a poněvadž rozhodnutí, do něhož si stěžováno,
neurčuje stěžovateli konkurrenčn-í příspěvek na základě této fasse,
bylo sporné rozhodnutí to zrušiti.
(Budw.

XVIII. č; 7848.)

Vácslav Kocián.

Romanarum Congregationum' decreta
novissima.
S. Congregat. Rituum..

Dccretum generale de-ordine commemorationum
in Vesperis servando.
Cum jam alias Sacra Rituum Congrcgatio praestituerit or
dinem in commemorationibus agendis .ad Vesperas servandum,
maxíme postquam Duplicía minora et semiduplicia impedita ad
instar Simplicium redigenda rubricae immutatae índixerunt; ad
omnes ea- super re controversias dirimendas cadem Sacra Rituum
Congregatio declarat et statuit: Post orationem diei,_ante ceteras,
commemorationem semper agendam esse de alio cujuscumque
ritus festo, quod concurrat, „si _locum habeat, deinde relíquas
juxta ordinem, quem seu rubrica gen. Breviarii titul. IX. n. 11,
men von mehr als 500 11.6.W. abwirft. Das ]ahreseinkommen

der politischen

Behórde mit Zuziehungdes Patrones.

wird von,

des Pfrůnd

ners, oder, falls dic Pfriinde erledigt ist, 'VO'ndem Decanate,

fendenGemeinde-Vorstánden

hen.< (Zem.-zák. štýn)

-

den betref

und den Sa'chverstžindígenerho
'
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seu 'Ifabelia occurentiae in eodem Breviario inscripta praccipiunt.
Qui ordo sequentis tenoris est: 1. De Dominica privilegiata, 2. de
dic octava, 3. de duplici majori, 4. de duplici minori, ad instar
simplicium redactis; 5. de Dominica communi, 6. de die infra
octavam Corporis Christi, 7. de semiduplici, 8. de die infra
octavam comm'unem, ad simplicem ritum pariter redactis; 9. de
feria majori vel Vigilia, 10. de Simplicí. Atque ita servari
mandavit.
Die 2, Maji 1893.

i'Cai. Card.Aloisi-Masella,

S.R.C.Praef.

Aloisius Trí'pepi, Secretarius.

Tridentina.

Ecclesiae, e quarum parictibus crusta etsi
majori ex parte fuit disjecta,execratae non sunt.
Rmus Dnus Episcopus Tridentinus Sacrae Rituum Congre
gationi sequens dubium pro opportuna solutione humillime sib
jecit, nimirum:
An post decr. in una Senicn. die 5. Maji 1882. ecclesiae
consecratae, e quarum parietibus crusta, vulgo intonaco, majori
ex parte disjecta fuit, tamquam cxecratae habendae sint, ideoque
nova indigeant consecratione?
Sacra vero eadem Congregatio ad relationem infrascripti
secretarii, quuisito voto a Commissione Liturgica, re perpensa.
ita proposito dubio rescribendum censuit, videlicet: N 0 ga tive
a d ut r a rn q u c p a r t em. Atque ita rescripsit die 11. Jan. 1894.
T Cai. Card. Aloisi-Masella, 8. R. C. Praef.

Aloisius Tripepi, Sccretarius.

Decretum.

Quaenam I itaniae publice recitari possunt in
ccclcsiis vel oratoriis publicis.>
In Sacra Rituum Congregatione duo insequentia dubio cx
citata fuerunt, nimirum:
uaenam Litaniae publice recitari valeant in ccclcsiis vel
oratoriis publicis, vi Constitutionis Clementis Papae VIII., et
decretorum, quae ab illius successoribus Pontiňcibus promul
gata fuereř
II. Utrum invocationes ad normam Litaniarum, in honorem
Sacrae Familiae, Sacratissimi Cordis Jesu, Mariae Perdolentis,
S. Joseph, aliorumque Sanctorum in ecclesiis, vel oratoriis publicis
recitari possintř
Sacra porro R. C. in ordinariis comitiis, subsignata die ad
Vaticanurn coadunatis, ad relationem mei infrascripti Cardinalis
praefecti atque audito R. P. D. Augustino Caprara, S. Fidci
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promotorc, re mature perpensa, ita propositis dubiis rescribendum
censuit, videlicet:

Ad. 1. Litaniae tantum, quac habentur

in

Breviario, aut in rccentioribus editionib us
Ritualis Romani, ab Apostolica Sede appro

b a t i s.

Ad. II. N e g a t iv e. Atque ita rcscripsit die 6. Martii 1894.
| Cai. Card. Aloisi-Masella, 5. R. C. Praef.
Aloisius Tripepi, Secretarius.

Decretum Generale Octavarum in Quadragesima.
Sacrorum Rítuum Congregationem solemne habuisse semper
sacri quadragesimalis temporis instituta pia moestitia recolere,
abunde rubricae ostendunt, nonnullaque propositis sibi dubiis
rcsponsa, quibus vcl cessare pracscripsit vel abrumpi Octavas in
feria IV. Cinerum atque in Dominica Passionis, quamvis peculiari
indulto concessas. Nuper vero, cum alia suborta fuerint dubia
circa easdem Octavas ad earum quod attinet celebrationem, vel
cessationem aut abruptionem in reliquis Dominicis diebus Quadra
gesimac pro iis, qui illas rccolendi privilegio donati sunt, eadem
Sacra Rítuum Congregatio declarat et statuit: 0 c t a v a s q u a s—

cum que pro tempore Quad'ragesimae, iuxtaalias
decreta,in posterum non concedi, indultas vero

ab antiquiori aevo, non solum in feria IV. Cinerum atque in
Dominica Passionis, sed etiam in omnibus aliis Dominicis diebus

Quadragesimae
esse omnino intermittendas

vel ab
exclusoetiam

rumpendas. Per integram autem majorem Heb—
domadam

omnes prorsus

octavae,

quocumque privilegio, i n t e r (1ic t a e maneant. Contrariis non
obstantibus quibuscumque.
Die 22. Maji 1894.
'i' Cai. Card. Aloisi-Masella, 5. R. C. Praef.
Aloisius Tripepi, Secretarius.

Listárna redakční.
Dp. _“7.P., far. v D. p. P.: Vyhláška c. k. místodržit. čes. ze
dne 1. července 1894. č. 58897. 0 prohlídce mrtvol nařizuje

v 5 6.11) úřadům a duchovním správcům, aby na vlastní zod
povídání toho dbali, aby prohlídka konala se dle předpisů a aby
opomenutí těchto bez trestu nezůstalo. b) Když ohledač mrtvých
v čas, kdy prohlídka konati se má, nejsa ani nemocným. ani za
příčinou prokázaných neodkladných výkonů svého lékařského
povolání vzdálen, opomene konati prohlídku osobně, neb udá-li
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vědomě čas úmrtí nesprávně a tím pohřbení
s p il 5 o b i d r í v e než připouští zákon, propadá trestu. a V %13.:
»Žádný duchovní správce bez rozdílu vyznání nesmí mrtvolu
pohřbítí dříve, dokud neobdrží od ustanoveného ohledače mm 01
anebo bylo-li vykonáno krom obyčejného ohledání mrtvoly také

soudní ohledání, od lékaře soudního lístek ohledací a nesmí

připustiti

pohřbení

stanovená v lístku

těla dříve, nežliuplynelhůta

ohledacím.

Kdo proti tomu jedná,

propadne peněžité pokutě ve prospěch místního fondu chudýclm

Lístek

ohledací

mimojiné má i tuto tuto rubr.: »Den

a hodina
p ohř bu.<< (Ord. l. praž. 1894. str. 110 a 111.)
Toto, myslíme, že Vám vysvětlí vše.
.P V. V.: Pěkné a tendenci svou vždy časové — a\ šak
z jisté formální příčiny dopíšeme Vám o vysvětlení.
D . M Sm. na M Takto nelze; .rozbádejte Se o té otázce
nejen- dle Chatežtubr., nýbrž i dle jiných pramenů; nebude to
práce nevdÁĚČná
P.v D. P01aďte se s vld. p. vikářem anebo zašlete
nejdůst. konsistoři.
Dp F v., far., :?. Ch. far. v S., a ?. P. kapl. v 5. —
dopisem
Známá připomínka. Z příčin technických neboli jménem
tiskárny prosíme, by rukopisy psány byly jen na jedné straně
papiru.
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Literární oznamovatel.
Povsbusení ku kajícností. Sedmero postních řečí, které v chrámu
Páně sv.“Ludmily na Král. Vinohradech konal r. 1894- Fran
tišek Zák, místní koop. a redaktor >>Ob1'any_.rSe svolením
nejd. kniž. arcib. konsistoře v Praze ze dne 12. února 1895.

Krámskácena40kr. odběratelům »Rádce duchovníhOe
účtuje sejza mírný poplatek 28 kr. — Homiletickátato

práce dp. Láka honosí se bohatosti krásných myšlenek, jež,
v zdařilém rouše kázání dýší zvláštní onou vřclostí, jež mile
jímá srdce lidské a povznáší je k Bohu. Pro nastávající čas
svatopostni jsou výbornou pomůckou, již zajisté pp. odběratelé
»Rádce (luchO\fního<-,jimž povolena tak výh<)dná.cena, urítají
s povdčkem. —
<rVycllovatele» vyšlo roč. X. č. 5 s následujícím obsahem:
O morálce na Bohu nezávislé. Napsal lil. dr. l—lug.Kadeřávek.

Slovné obrazy. Napsal Fr. Vaněček. (Dok.) Hlídka časopisecká.
Drobnosti. Literatura. Spisy redakci zaslané. Listárna redakce.

Konkursy. — »Vy chovatelec.

odporoučime vřele všem,

jimž zájem školství lraíolíc/rrího na _srdci leží.

jest

to jo!/iný

katolický paedagogický časopis, jenž n eo hro ž en ě a nepo
krytě, neohližcje se ani vlevo ani v pravo, liberálním učitelům
mluví do duše. Clánky všechny jsou nejen dobře promy
šleny, ale i vycitěny, ježto pocházejí od mužů, kteří se

hlásí pod prapor katolickýzjevně. Caso pisu ta ko vé h o

jest dnvesna Výsost potřebí.

<.-Vlast». Casopis pro poučení a zábavu. Majitel a' vydavatel
družstvo »Vlastv. Redaktor Tomáš Skrdlc. Tiskem knihtiskárny
Cyrillo-Mcthodějské (V. Kotrba) vPraze. Ročník XI. č.5. vyšlo
s následujícím zajímavým obsahem: Nástin učení Jana Amosa
Komenského a učení Petra Chelčického. Napsal dr. Ant. Lenz.
(Dok.) Ledňáček. Báseň od Ant. Bulanta. Růžencová babička.
Obrázek-ze Žďárských hor. Napsala Vl. Pittnerová. (Pokr.)
josef Benedikt Cottolengo. Příspěvek k dějinám katolických
kněží lidumilů a dobrodinců. Píše ]. Flekáček. (Pokr.) Baco
Verulámský &jeho »zásluhya o methodu empirickou a vědy
vůbec. Podává FiLJ. Konečný. Ještě jedna píseň otroka. Báseň
od A. Bulanta. Syn kostelníkův. Román. Napsal C. Frontaura.
Přeložil ze španělštiny Fr. Dolejš. (Pokr.) Odpověď »Zivě<
o zázracích. Napsal Dr. E. Kadeřávek. Družstvo »Vlast'g, jeho
odbory a fondy a naše katolické poměry vůbec. Píše Tom. Skrdle.
(Pokr.) Valná hromada družstva »Vlastc. Hudba. Literatura.
Drobné literární a jiné důležité zprávy a úvahy. Zprávy
spolkové.
“Dělnických Novúw vyšlo ročníku IV. č. 12. s tímto obsahem:
Zákonitá ochrana dělnictva v práci. Feuilleton: Zpamčti ševcov
ského učenníka. I—Iumoreska;napsal Fr. Capck. Krisc cukerni.
Napsal Fr. Sedláček, rolník 'v Ujezdě. Z celého světa. Různé
zprávy. Zprávy spolkové. Dopisy. Literatura. — »Dělnické
Noviny<< vycházejí 1. a 16. každého měsíce.

hor. Napsala Vl. Pittnefová. (Dokončení) Fra Grgo Martič.
Kněz-básník boscňský. Zivotopisná črta. Napsal jan Třeštík.
Procházka britským museem. Píše dr. jar. Sedláček. Z poesie
Srbů lužických. Přeložil Václav Koranda. Syn kostelníkův. Ro—
mán. Napsal C. Frontaura. Přeložil ze španělštiny Fr. Dolejš.
(Pokr.) Filosofická akademie sv. Tomáše Aquinského v Římě,
Píše dr. Fil. Alois Kolísek. Odpověď »Zivěa o zázracích. Napsal
Dr. E. Kadeřávek. (Dok.) Družstvo >Vlasť<<,jeho odbory a fondy

anaše katolické poměry vůbec. Píše Tom. Škrdle. (Pokr.) Z ná
rodního divadla. PíšejosefFlekáček. Hudba. Literatura. Drobné
literární a jiné důležité zprávy a úvahy. Zprávy spolkové.
frVychovatelw) vyšlo redakcí Fr. Pohunka róč. X. č.8. snásledu
jícím bohatým obsahem: O morálce na Bohu nezávislé. Napsal
fil. dr. Eug. Kadeřávek. (Pokrač.) jak vésti mládež k mravní
čistotě? Napsal Klement Markrab. (Pokr.) Mluva katechetická.
Feuilleton. Drobnosti. Spisy redakci zaslané. Konkursy. Listárna
redakce.
wObramw. Vyšlo ročníku XI. číslo 6. s následujícím cenným
obsahem: Berní oprava. —r. jan Lohelius. Napsal josef ]. Ve
selý. Koruna. (Dějepisná črta.) Napsal Alois Dostál. (Dokončení.)
Feuilleton. Discipulus. asové zprávy. — K tomuto číslu přidán
jest P. Kopřivy »Kalendáře pro mrtvé a živé dušec sešit 3.
ročníku Xl. — Obrana vychází 5. a 20. v měsíci. Předplácí se
celoročně 221., s přílohou 321. v administraci »Obrany<<vPrazc
č. 1508—11. Doporučujeme.

Slova pravdy. Laciné čtení časové. Vydává a rediguje dr. josef
Burian. Výborných těchto brožur vyšlo právě číslo 7. a 8.

V čísle7. pojednává—91 o otázce: jest náboženství
v čcí soukro mo u? Císlo8. nese nadpis: Gustav Adolf,
král švédský. Smutné jubileum 1594—1894.Našimi

protestanty velebený tento rek švédský líčí se tu ve světle
_pravdy. Obě brožury jsou velice časové a upozorňujeme na
ně kruhy katolické.
“Dělnických Novíiw vyšlo redakcí Tomáše jirouška ročníku IV.
č. 14. s tímto obsahem: Antisemitismus. Napsal dr. Rudolf
Horský. Evoluce nebo revoluce? Z celého světa. Různé zprávy.
Zprávy spolkové. Dopisy. Literatura. —- »Dělnické Novinyc
vycházejí 1. a 16. každého měsíce.

Sbírka hístoríckýclz příkladův :: dějin slovanských zvláště
pak českých. Sebral a upravil jan Nep. ernohouz, osobní
děkan \! Hostivaři. Sešit 4—5. Upozorňujeme opět na tuto
velecennou sbírku historických příkladů, čerpaných hlavně
z dějin českých.

Náš Domov. Ročník iv. Sešit 5. Časopis obrázkový a zábavně
poučný pro lid. Sešit tento přináší zdařilou podobiznu 1- hraběte
Egberta Belcrediho, jenž o Moravu získal si zásluhy neocenitelné.
Obsah sešitu jest, jako obyčejně, bohatý :! zdařilý.
Výbor písní kostelních :! modlitby pro katol. mládež školní.
Sestavili josef Bergmann a Ferd. Drůbek. Páté rozmnožené
vydání. Cena 25 kr.
Mešní pobožnost sbošneho dílka. Dle německé mešní knížky
Meyovy upravil kněz arcidiecése Olomucké. S 41 obrázky.
Váz. 33 pfen.
Obnova. Pod tímto názvem začne v nejbližších dnech vycházeti

v Hradci Králové nový konservativní
nosti vynikajících spisovatelů.
zorňujeme.
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Neděle květná.
Nemáme po přízni lidské nenasycené toužítí.
»Velmi mnohý zástup prostíral roucha
svá na cestu, a jiní sekali ratolesti se
stromů, a metali je na cestu; zastupové
pak. kteříž napřed šli,\ a. kteří vzadu byli,

volali řkouce: »Hosanna synu Davidovu.:
Mat. 21, 8. 9.

Lásku a přízeň lidi dobré vůle získal Sobě Kristus Pán zde
na zemi; již v mládí Svém požíval přízně; prospívalf milostí u lidí,
dí sv. evangelium; vyučuje a všem dobře číně, požíval přízně
a vážnosti u lidí, tak že Ho až králem učiniti chtěli. Dnešní svaté
evangelium podává též důkaz, jakou přízeň požíval u lidí, v jaké
lásce stál. I—lle,jako krále Ho doprovázejí do ]erusaléma; nebo
velmi mnohý zástup prostiral roucha svá na cestu, jiní sekali
ratolesti se stromů a metali je na cestu; zástupové pak, kteří
napřed šli, a kteří v zadu byli, volali řkouce: »Hosanna synu
Davidovulc A jak Si vydobyl a získal Pán ]ežíš takové přízně

alásky?Svatým životem, láskou a dobročinnosti!

Takovým způsobem mámei my si hlcdčt přízeň lidí získati;
i v tom nás Pán ]ežíš dobrým příkladem předešel. Pán ježíš nc
toužil po přízni lidské, vždyť Sám řekl: »Nchledám slávy svéc;
a přece se Mu jí dostalo u lidí dobré vůle. Proč.> Pro ]eho

lásku

a dobročinnost.

I my nemámepo příznilidské

toužiti; živi buďme jen ctnostně, šlechetně a neúhonně, konejme
svědomitě povinností, a jistě bude přízeň také údělem naším;
dostanef se nám jí od lidí dobré vůle.
Ale Bože dobrotivý! co vidíme tak často;> Vidíme, jak lidé
se po přízni světské shánějí, po ní touží, o přízeň Boží však
málo při tom dbají, nebo docela nic; a k těm chci nyní pro
mluviti, těm dovodím, proč nemáme po přízni lidské nenasycené
toužiti.
Rádce duchovní.

26

—374—

Pojednání.
V přízni u lidí býti jest dobrá věc; kdo v přízni stojí u ně
koho, může tím mnoho dobrého vykonati; stojí-li v přízni u bo
háče, může ho chudým nakloniti; slovo muže, který přízně lidí
požívá, mnoho zmůže. Než nenasyceně nemáme přec po ní tou
žiti. A proč ne? Kdo po přízni lidí nenasyceně touží, obyčejně
málo dbá o přízeň Boží, ano pokládá i přízeň lidí za více, než
přízeň a lásku Boží! již proto nemáme nenasyceně po ní toužiti.
Nenasycená touha po přízni lidské svádí člověka k vel i k ý m

hříchům,

což mnohými příklady ztvrzeno jest. Absolon, chtěje

sobě —přízeň lidskou získati a lid si nakloniti, haněl a tupil otce
svého Davida. Pravíť Písmo svaté: »Vstávaje ráno Absolon, stával
u cesty při bráně, a každého muže, kterýž maje při, šel k soudu
královu, volal Absolon k sobě, a říkával: »Z kterého jsi ty městařa

Kterýž odpovídaje řekl: »Z jednoho pokolení israelského jsem já,
služebník tvůj.<< 1 odpovídal jemu Absolon:

»Zdajíf mi se řeči

tvé' dobré a spravedlivé. Ale není, kdo by tě slyšel, ustanoven
od krále.<< I říkával: »Kdož mne ustanoví soudcem v zemi, aby
ke mně šli všickni, kteříž mají při, abych spravedlivě soudíl?<<
lI. Králov. 15, 2—4. Aby neztratil, nebo aby nabyl přízně staršího
lidu, volal zástup, který dnes Pánu Ježíši »l—losannaaprozpěvoval,
brzy na to: »Ukřižuj l-lo.e Petr, aby nepřízeň a hněv židů na
sebe neuvalil, zapřel Krista Pána. Pilát, aby si získal přízeň He
rodesovu, poslal Pána ]ežíše k němu ——pro větší ještě potunení;
učinění jsou také v ten den přátelé, Luk. 23, 12; tentýž Pilát,
aby neztratil přízeň židů a císaře, vydaljcžíše Krista na smrt po
tupnou kříže.
A nedokazuje téměř každodenní zkušenost, jakých hříchů
se lidi pro přízeň lidskou dopouštějí? Mnohá panna oddává se
v hřích ohavný, aby si naklonila mladíka; jiný pomlouvá a haní
bližního před tím, který s pomluveným žije v nepřátelství, jen
aby si ho naklonil. Drží-li některá hospodyně na klepy a pomluvy,
tu mnohá stará osoba a chudá, aby si přízeň její získala, celý
svět před ní překlepává a pomlouvá. Mnohý služebník, vi-li, že
pán jeho na Boha, na náboženství a t. d. nedrží, aby si ho na
klonil, tupí před ním všecko, co svaté jest a žije též jako pohan
&,nevěrec! Tak svádí nenasycená touha po přízni lidské k ve
likým hříchům. A nebývá člověk, u vyšších v přízni postavený,
pyšný a vysokomyslný? Nenadýmá sc, neopovrhuje jinými, kteří
té přízně ncpoživají.>
Jiná příčina, proč po přízni lidské nenasyceně toužiti ne

máme,jest nestálost

a vrtkavost

přízně lidské.

Důkazem toho jest zástup, o kterém dnešní svaté evangelium vy
pravuje. Hle, dnes metá ratolesti a prostírá roucha na cestu, kudy
Pán Ježíš jíti měl, a nedlouho potom klade Mu těžký kříž na
ramena a obléká Ho rouchem šarlatovým na posměch. Dnes volá:
»Hosannaa, a brzy na to: »Ukřižuj Ho<<; dnes Ho doprovází
jako krále do ]crusaléma, a brzy na to na horu Kalvarii kukřižo
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vání; dnes se mu koří, a brzy na to se Mu posmívá. Hle, tak
nestálá jest přízeň lidská, tak krátká a vrtkavá: ano jen na pa
vučině visí; maličkost často o ni připravuje, často slovo nepro
zřetelné. Zvlášť nestálá jest přízeň vysoko postavených, často si
myslíme, že mnohý, který u pánů ve veliké přízni jest, přízeň tu
ani ztratiti nemůže a přece upadává pro maličkost do veliké ne
milosti. A po této tak vrtkavé přízni měli bychom tak nenasyceně
bažiti;> A kdyby i dlouho přízeň ta trvala, trvá přec jen krátce,
poněvadž trvá jen do smrti, která všem blízko jest.

Přízeň lidská, toužíme-li po ní nenasyceně, bývá i drahá;
nebo co činí mnohý, aby si přízeň získal;> Dává dary, dává ho
stiny, šatí se skvostně, zahazuje se, nebo plazí se před lidmi atd.
Jako z této příčiny po ní nenasycené bažiti nemáme, nemáme to

činitii proto, že přízeňlidská

malomocná

a chatrná

est. Co nám zpomahá i přízeň celého světa, kdyz Bůh nechce?
Může dáti zdraví? Může od nemoci vysvoboditi? Může spokojené
srdce a svědomí dáti? Může zlo od nás odvrátiti;> O tuze chatrná
& malomocná jest přízeň lidská! A pro ni bychom snad přízeň
Boží, lásku Boží, ztratiti chtěli? — A jeden jest ještě smutný ná
sledek nenasycené touhy po přízni lidské, a ten jest, že člověk
takový neh'edí pravým pokáním o přízeň Boží se ucházeti. Kdo

hledí hříchempříznělidské nabytí a v ní se udržeti,

bez pokání umíra!

ten

Nemáme tudíž nenasycené po přízni lidské bažiti, nebo oby
čejně jen hříšným způsobem se nabývá. Dobrá jest sice přízeň
lidská, ale jen dobrým způsobem nabytá; dobrým způsobem,
ctnostným životem, svědomitým plněním svých povinností hleďme
jí nabytí. Vždy sobě na mysl uveďme slova sv. Pavla, když ne
nasycená touha po liché přízni lidské se v nás ozývá: »Kdybych
se ještě lidem zaliboval, nebyl bych služebníkem Kristovým.c
Gal. 1, 10. Všecku péči vynaložme, abychom si přízeň a lásku
Boží získali, kdybychom při tom i přízeň celého světa ztratiti
měli; přízeň Boží jest nade všecko, při ní nikdo nám neublíží,
nebo, »jest-li Bůh s námi, kdo proti nám?: napsal sv. Pavel
Řím. 8, 31. Následujmež svaté a světice Boží, kteříž jen o přízeň
Boží ucházeli se. () Samuelovi se praví: »Samuel, pacholík, pro
spíval a rostl, a líbil se jakž Hospodinu, tak i lidem: ; I. Králov. 2,26.
A sv. Pavel glí: »Kdo vtom slouží Kristu. líbí se Bohu, a chválu
má u lidí.< Rím. 14, 18. Hle, tak ucházení se o přízeň Boží při

náší nám i pravou přízeň lidí dobré vůle; otu se tudíž zasazujme.
Pane ježíši Kriste, učiň, abychom netoužili nenasyceně po
přízni lidské, ale po přízni Tvé a o ni se ucházeli! Hříchy naše
připravily nás o přízeň Tvou, dejž nám ducha kajicného, abychom
ji opravdovým pokáním opět nabyli & pak nikdy více neztratili.
men.

lan Podlaha, bisk. vikář a děkan v Stálci.
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Veliký Pátek.
0 oběti Kristově na kříži.
»Bylo pak okolo hodiny šesté a stala
se tma po vši zemi až do hodiny
deváté.:
Luk. 23, 44.

Tak již nadešel den, v němž Pán a Spasitel náš má doko
nati dilo Otcem nebeským Mu uložené, vykoupení lidstva, osvo
bozeni od hříchu a jeho trestu, smrti věčné. O dne bolesti a ra
dosti zároveň, dne přenešt'astný a přeblažený, dne klatby a spásy,
dne přcukrutné smrti a života z ní nám plynoucího! Jaké jméno
ti přísluší? jak tě pojmenovati? Ano 5 Církvi svatou tě nazýváme
»Velikým pátkema, neboť jsi veliký ve smutku, veliký v bolesti,
veliký v účinku ovoce, jež jsi přinesl veškerému lidstvu.
Veliký jest dnešní den ve smutku. Kamkoli oko patří, všude
smutek a žel; oltářové jsou pusti, vši ozdoby zbaveni; v chrámu,
kde jindy ozývá se nadšený zpěv, vše umlklo, utichlo: varhany,
hudba, zpčv, i zvon, který nás svolává k službám Božím a vše,
kamkoli patříš, cokoli slyšíš, hlásá veliký, bol, to hrozné utrpení,
jež snášel pro nás Beránek velikonoční. O kdož by tu netruchlil,
kohož srdce může zůstati chladno? Veškerá příroda cítí ten bol,
skály se bolestí pukají, země se hořcm třese, slunce žalem za—
krývá tvář a my, my, ]cho předrahou krví vykoupení, neměli
bychom bol ten s Ním sdíleti? Ne, nikoliv, nábožni, my, když
nemožno, nám s Ním trpčti, chceme aspoň pozorovati a na mysli
uvažovati jeho přebolcstné umučení. A proto chci vás dnes, 0 Ve
likém pátku, v duchu vésti až ke kříži, na němž vykonána má
býti ta veliká oběť smírčí, jež za nás dosti učinila spravedlnosti
Boží, klatbu v ráji pronesenou s nás sňala, krví nevinného Be
ránka vinu hříchu smyla, nás očistila, milost a odpuštění nám
sjednala a bránu nebeskou vedoucí k životu věčnému nám opět
otevřela. Nuže, moji milí, pojdte a v duchu mne provázejte!

Pojednání.
Zákon židovský neznal smrti kříže. Zid nekřižuje, ale ka—
menuje. Děsili se při pouhém jménu »kříža; byl jím odznakem

utrpení a potupy. Římané zavedli u nich křižování a to jen pro
otroky, buřiče a veliké zločince. Za takového považovali ]ežíše,
vždyt za Něho nedali více, nežli mzdu za jednoho otroka, »třicet
střibrnýcha; vždyt ]ej vyhlásili za buřiče, »jenž bouří lid, počínaje
od Galilee až do ]crusalémac; vždyt Jej měli za největšího zlo—
čínce, jenž se rouhá, »čině se rovným Bolmx. A proto vydal jim
Ho vladař římský, Pontský Pilát k ukřižování.
Odsouzený sestupoval po schodech s pretoria, s domu vla
dařova; dva lotři kráčeli s Ním, aby týž trest podstoupili.
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Od rána již rozšířila se 0 Jeho odsouzení zpráva po celém
městě; učenníci :: přátelé Jeho mohli sledovati krvavé okolností
děje toho; lid vycházel na ulici a tlačil se k Němu.
Smutný průvod dal se na cestu: žoldnéři kopími ozbrojení,
velící setník, provázeli Odsouzence, který nesl si kříž, těžké břevno;
za Ním plačící ženy a potom nepřehledný hlučící zástup.
Přidejme se i my k tomuto zástupu! Cesta, která vede na
Kalvarií byla táž, již nyní křesťané nazývají »Cestou bolestnouz,
vede dolejším městem, jde ulicí nízkou, kterou dějepisec Josef
údolím Tyropeon zove a která dělíc Akru od Gareba vstoupá prudce
až ku bráně Efraimské.
Ježíš ukrutným utrpením a nelidským bičováním vysílen klesal
pod tíhou břemene, ale necitelní katané Jej ranami dále pobádali.
Mezi davem, jenž se sběhl, aby se díval, shlédl Matku Svou.
Sotva pohledy jen mezi Synem a Matkou mohly býti vyměněny.
Ona vidí zuboženého Syna svého, vidí na krev ztýrané dítě své,
jež pod srdcem nosila, jež nade všecko milovala, vidí Jeho rány,
vidí Jeho krví zbrocený obličej, vidí, an klesá pod křížem, a ——
přece nemůže Mu pomoci. Srdce jí usedá; jak ráda by nesla
místo Něho ten těžký kříž, jak ráda by se dala přibiti naň místo
svého jedináčka, ona nemůže, ona nesmí. O láskyplné srdce
matčino, jaké obětí 'jsí schopno pro dítě, rádo obětuješ i život,
ale Maria nemůže, nesmí. Proto pláče hořce, a pláče toho neslyší,
slzí těch nevidí nikdo, nikdo sijich nevšímá, jedině milovaný Syn
její. A On? Rád by ji potěšil, pláč její ukojil, ale slyším, jak si
vede: () matičko drahá, musim, musím tě opustiti, žádného nemáš
více ku podpoře, tvůj snoubenec Josef, můj pětoun, již jest pod
zemí, a já, tvá jediná naděje, musím umříti, tebe zanechati. () ne
plač, umírám nevinně, pro blaho všech hříšníků!
A zde pozastavte se, synové a dcery, pro něž rodiče také
hořké slzy prolévají. Vložte ruku na srdce a rccte, jste-li také
vy nevinní? Zel, vina tíží vaše svědomí.
Mnohý otec pláče, vida, an jeho syn přese všecko laskavé
domlouvání, ano přese všecky prosby prostopášnč žije v zlých
společnostech; mnohá matka prolévá hořké slzy, vidouc, ana
dcera její oddána jsouc lehkomyslnému životu, nevinnu ztrácí
a čest svo_upoškozuje.
ím se budete vymlouvati, čím se ospra
vedlníte;> Sediny otcovy, slzy matčiny budou na vás před soudem
Božím žalovati. Pamatujte si, tam přestane láska, milosrdenství,
tam jest :: panuje jen spravedlnost.
Za tímto rozjímáním přišli jsme na horu Kalvarii, kdež jest
místo popravné, kteréž slove Golgota. A nyní počalo křižování,
bezcitní žoldnéři "konali ze řemesla své katanské dílo. Vše nad
tim žaslo, vše umlklo. Nebe mlčí bolestí, země mlčí žalem nad
tou ukrutností; veškera příroda mlčí. Vše mlčí, i Ten, kteréhož
na kříž příbíjejí i Ten mlčí, rány kladiva na hřeby ruce a nohy
pronikající, hrozně dopadají a nikde ani stenu, ani vzdechu sou—
citu, vše mlčí, nepřátelé zarytostí a vztekem, přátelé bolestí a
uzasem.
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Vše mlčí, jen já mám mluvit o tom ukrutném divadle. Raději
bych plakal a hořké slzy proléval, nežli mluvil k vám z tohoto
posvátného mista, než Ty, Slitovníče, Ty znáš srdce mě, ale znáš
i povinnost mou a proto zadrž slzy mé a račiž Sám mi dáti na
jazyk slov, bych mohl vylíčiti posluchačům, co jsi vytrpěl pro
mne, pro nás všecky, pro celý svět!
Když tedy přivedli ]ežíše na místo popravné, svlékli s Něho
roucho, metali o ně losem, vyzdvihli kříž a provazy vytáhli tělo
jeho nahoru a přibijeli na kříž. Co to? Slyším podivný tlukot,
děsné rány, jako když železo dopadá na železo, těžké kladivo
tluče na hřeby a nové čtyři rány způsobují nohám a rukám
ježíšovým. O přesvaté ruce, co jste učinily? Cím jste se provinily?
Neviděl jsem vás, než žehnati a samá dobrodiní prokazovati; na
poušti tisíce lačných jste nasytily, na nemocné jste se vztahovaly
a je uzdravovaly, mrtvé jste křísily, maličkým jste žehnaly a za
to za vše vás zbodaly! O hrozno! slyš to nebo, slyš to země!
My jsme to zavinili, nebot praví Písmo: »On pak raněn jest pro
nepravosti naše a potřín jest pro hříchynašem- Žalm 21, 1
A vy, přesvaté nohy, co jste učinily? Neviděl jsem vás, leč
jen choditi přes hory a doly. přes skály a trní, byste hledaly nás,
ovce ztracené. A za to teď jste probodány, a proudy krve z vás
se valí.
Nejmilejší! Cim dále na to myslím, strach mne pojímá,
a studený mráz mne kosti probíhá, neboť připadají mi na mysl
slova Pána ježíše, jež promluvil k ženám plačícím, které Ho na
jeho bolestné cestě vyprovázely: »Dcery Jerusalémské, neplačtež
nade mnou, ale samy nad sebou plačte a nad syny svými. Neb
aj přijdou dnové, v nichžto řeknou: Blahoslavené neplodné a ži—
voty, kteréž nerodily a prsy, kteréž nckojily. Tehdyf počnou
říkati horám: Padněte na nás! a pahrbkům: Přikryjte nás, neb
poněvadž na zeleném dřevě toto se činí, což teprv na suchémřa
To-li se stává na Kristu nevinném, což se teprve stane s námi,
vinníky;> O hříšníče, třes se, co se stane s tvýma rukama, co
s nohama, jež tak často hřešily. Kéž bys aspoň jednou uvážil,
co pro tě trpí Pán!
Zatím blížila se hodina třetí. Mezi nebem a zemí pní ]cžiš;
kolem všude sami nepřátelé; tam vidí zákonníky, kteří dí: My
máme zákon, dle něhož propadl životem, tam zase farisee, kteří
se Mu posmívají; lotr jeden vedle Něho Mu laje; Pilát, jenž
z počátku aspoň trochu jevil soucitu, tváři se, že jednal dobře
a na důkaz své nevinnosti umyl si ruce; Herodes ve svém paláci
s družinou svou se smějí, jak prý Mu ten potupný plášt“královský
dobře slušel. O můj milý Ježíši! vše Tě v té nejhorší chvíli opu
stilo. Měl jsi učenníka a ten Tě zradil, ostatni Tě opustili, měl
jsi náměstka Petra a ten Tě zapřel, měl jsi Matku a ta nemůže
pomoci, máš Otce v nebesích a k tomu Sám voláš: Otče, proč
jsi mne opustil! Vše, vše Tě opustilo, jen nepřátelé Tvoji Tě
neopustili. Nemohouce zvýšiti bolest těla, jazykem, rouháním,
kletbami křižují duši.
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A co činí ježíš? Volá snad na ně pomstu? Ne, nikoli. jako
zapadající slunce vyšle ještě paprsek, jenž pozlacuje okraje hor,
za něž se skrývá tvář nebeské hvězdy: tak iOn, to světlo světa,
osvěcující každého člověka, prve než shasnc, vysýlá paprsek ne
výslovné láskyi k samým nepřátelům, ústa jeho se otvírají a
svět slyší slova, kteráž nikdy, nikdy neslyšel, praví: »Otče, odpusť
jim, neb nevědí, co činí!<<

_

Clověk nevidí, neví nebo nechce viděti a věděti a proto
bývá nejčastěji srdce jeho zlé. Slabost, poblouzení vůle mají první
příčinu svou v temnotě ducha. Kdyby byli židé poznali ježíše,
kdyby byli věřili slovům jeho, kdyby byli uznali jeho Božství
pro zázraky, kteréž viděli a kteréž raději, než byvje byli uznali,
zlému duchu připisovali, nikdy by Ho nebyli přibili na kříž.
A Pán ježíš? Dovolává se této nevědomosti jako omluvy ve pro
spěch největšího ze všech zločinů.
Pán uznal za dobré, omluviti židy pro jejich nevědomost
a zaslepcnost, ale tebe, křestane milý, nebude omlouvati. Ty nejsi
zaslepený, nýbrž osvícený jeho vírou, kterou jsi přijal na křtu
svatém a slíbil, že ji budeš vyznávati a podle ní žíti. Ty nejsi
ncvědom, neboť znáš ježíše, znáš jeho evangelium, slyšíš slovo
Boží, slyšíš jeho zákon, ty nebudeš míti výmluvy, a nejsi-li živ
podle Krista a jeho víry, až přijde soudit živých a mrtvých, nc
uslyšíš slov: Otče, odpusť jim, nýbrž uslyšíš zdrcující nález věč
ného Soudcc: Odcjdčte ode mne, zlořečcní do ohně věčného!
ještě jen několik okamžení zbývá ježíši. Když byl poručil
Matku Svou janovi a když viděl v duchu, že vše dokonáno, co
Mu bylo uloženo, sbírá ještě poslední sílu a volá: Otče, v ruce
Tvé poroučím ducha svého!
Naklonil hlavu, vypustil ducha. Byla hodina devátá, naše
hodina třetí odpolední.
Umřel, již Ho není více. Umřel z lásky k nám, umřel za
hříchy našc.
Nejmilejší, odpusťte, hlava má nedává mi myšlénky více,
jazyk nemá slov, bych vám vylíčil, poslední okamžení Páně, nechtež,
ať mluví za mne zde prorok:
»já pak červ jsem a ne člověk: pohanění lidí a povrhel obce.
jako voda vylit jsem a rozptýleny jsou kosti mé. Učiněno jest
srdce mé jako vosk rozpouštějicí se uprostřed těla mého. Vy
prahla jako skořepina síla má: a_jazyk přilnul k dásním mým
a v prach smrti přivedl jsi mnexx Zalm 21.
Tak prorok; my pak, nábožní, poklekněme před svatým
křížem, obejmeme to dřevo hanby, na němž pní náš milý Spasitel,
želme hříchů svých, a v upřímné modlitbě prosme za jejich od
puštění.

Amen-

lan E. Hulakovský.
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Hod Boží Velikonoční.
Z mrtvých vstání Kristovo jest pevným základem
naší víry.
»Ježíše hledáte Nazaretského, ukřižova
ného; vstalt' jest, není ho tuto.:
-

Mar. 16.

Jakož Církev Páně nad utrpením a smrtí Chotě svého mi
lého Ježíše Krista truchlila celou dobu svatopostní, zvláště pak
poslední tři dny svatého týhodne, snažíc se o to, by i v srdci
dítek svých bolest a útrpnost vzbudila nad smrtí Kristovou, tak
i nyní velikou radostí naplněna jest při slovech andělových, jež
pověděl zbožným ženám: »Ježíše hledáte Nazaretského, ukřižova
ného; vstalt' jest, není ho tuto.a O této radosti Církve Páně svědčí
veškerý obřady bílé soboty, o této radosti dávají nezvratný důkaz
i vzkříšení Páně, radostná i svatá evangelia,vnichž vzkříšení Páně
se nám vypravuje.
Jakož všickni čtyři sv. evangelisté vypravují utrpení a smrt
Kristovu, tak také všickni vysvědčují 0 Jeho z mrtvých vstání.
Každý vypravuje vzkříšení Kristovo svým způsobem, tak že z vy
pravování tohoto zřejmě viděti, že jeden o druhém nevěděl, ale
v celku vypravování jejich se v tom shoduje, že přípověď Krista
Pána se vyplnila, .že vstal z mrtvých, jak Sám pokaždé předpo
vídal, kdykoliv utrpení Své učenníkům na paměť uváděl.
I nám zajisté bude o radostném Hodu Velikonočním útě
chou nemalou, budeme-li rozjímati, jaké pevné základy a důvody
máme o vzkříšení Kristovu, kteréž jest nczvratnou zástavou na
šeho vlastního vzkříšení, jest základem nezvratným o pravdivosti
našeho sv. učení křesťanského a jest zároveň svědkem, že i slu
žebníci Kristovi, biskupové a kněží po devatenáct set let hlásají
vám totéž učení, jaké hlásal Kristus Pán.

Pojednání.
Nuže tedy, jaké důkazy máme pro vzkříšení Kristovo, kte
réž jest zároveň pevným základem vzkříšení našeho?
O vzkříšení Páně máme už ve Starém Zákoně obraz, na nějž
i Pán Ježíš Sám se odvolával, když židé žádali od Pána znamení,
aby dotvrdil poslání Své s nebe. Pán praví: »Nebude vám dáno
znamení jiné, jediné znamení Jonáše proroka. Jako Jonáš byl
v břiše ryby tři dny a tři noci a po třech dnech vyvržen byl
živý na břeh, tak i Syn člověka bude v lůnu země tři dny a tři
noci a pak vstane z mrtvých.“
A co v Starém Zákoně jenom obrazně bylo naznačeno, to
Pán milý apoštolům velmi často na mysl uváděl, aby je o Svém
vzkříšení ubezpečil. Kdykoliv předpovídal utrpení Své, pokaždé
připojil, že třetího dne vstane z mrtvých.
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První, kteří nám ovzkříšení Páně dávají nezvratné svědectví,
jsou strážcové u hrobu Kristova a nepřátelé Kristovi. Strážní
viděli Krista, že vstal z mrtvých, vždyť byli celí ustrašení, běželi
od hrobu do města, a oznamovali knížatům kněžským všecko, co
se bylo stalo. Vypravovali jim o zemětřesení, a kterak viděli toho
ježiše ukřižovaného, že vyšel z hrobu. A co činí nepřátelé
Kristovi?
Shromážďují se se staršími lidu k poradě, aby se poradili,
jakým způsobem by mohli vzkříšení Kristovo zatajiti a zapříti.
A hle, ďábel, který Jidáše pobádal, aby za peníze zradil Pána
a Mistra svého, týž ďábel ponouká i starší lidu a dává jim radu,
aby dali vojákům mnoho peněz. A zač? Snad proto, že ostříhali
dobře těla Kristova;> Nikoliv. Nepřátelé dávají strážcům mnoho
peněz a namlouvají jim: Pravte těm, kteří se vás na Krista budou
tázat, vstal-li zmrtvých, pravte jim, že učenníci jeho přišli v noci,
a ukradli jej, když jsme my spali.
Ale vojáci poznávají, že nesluší strážným spáti tam, kde
mají bdíti a dávati pozor,aproto nechtějí peněz přijmouti, pravíf
zajisté: »A jak pak bude s námi, až vladař Pilát o tom zví, že
jsme u hrobu spali, že jsme nebránili, aby tělo »Kristovo bylo
ukradeno, přijdeme o hrdloa Ale židé je uchlácholili, řkouce:
»Uslyší-li o tom vladař, my ho přemluvíme, a vás bezpečný uči
níme.a jinými slovy: My máme ještě více peněz. My zamkneme
Pilátovi zlatým zámkem uši, aby, až uslyší o tom, přece neslyšel.
My ruce jeho svážeme zlatými pouty a řetězy, aby nemohl vás
trestati. Nebojte se, jenom čiňte, co vám pravíme. Astrážnívzavše
peníze, učinili, jakž naučení byli. 1 rozhlášeno jest slovo to užidů
až do dnešního dne. To jest židé až do dneška se domýšlejí, že
tělo Kristovo bylo z hrobu ukradeno, že nevstal Pán z mrtvých.
Avšak o klamné domněnce této poučovali je někteří strážní
u hrobu. Neboť všickni nešli k nepřátelům Kristovým, všickni
nedali se od nich podplatiti, všickni nevzali peníze a nepravili:
Když jsme spali, ukradli učenníci tělo Kristovo. Nýbrž jedni ze
strážců zřejmě a jasně svědčili o vzkříšení Páně. Zřejmě hlásali
všem, kteříkoliv pravdy se dověděti chtěli, že viděli Klista živého.
Vždyť sv. Matouš zřejmě dí, že jenom někteří ze strážných přišli
do města a vzali peníze a dali se podplatiti,
no i ti podplaccní strážcové svým důvěrným přátelům
hlásali pravdu o vzkříšení Páně, jimž zároveň řekli, proč veřejně
o vzkříšení Páně hlásati nemohou. Kdyby byli podplaccní stráž
cové nikomu neřekli pravdy, jakž mohl sv. Matouš celému světu
hlásati, že byli někteří podplaccní? A sv. Matouš 'mohl věděti
pravdu, vždyť byl z národu židovského, měl v ]erusalémč pří
buzné, od nichž se dověděl, jakým způsobem nepřátelé Kristovi
z mrtvých vstání Páně chtěli utajiti.
komu by nedostačilo svědectví toto, toho ubezpečuje
o vzkříšení Páně anděl Boží, který praví ženám: »ježíše hledáte
Nazaretského, ukřižovaného, není ho tuto, vstalzlmrtvých. . Tato
radostná zvěst andělská obveseluje veškeren obor zemský devate
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náct set let. Tímto slovem andělovým potěšuje Církev Páně dítky
své, kterékoliv s Kristem útrpnost cítili nadjeho utrpenímasmrtí.
Tomu, kdo jest dobré vůle, dostačí důkazy právě uvedené;
nebot" Pán ježíš jest pravda věčná a začátek slov jeho jest pravda.
Clovčk pokorný milerád skloní rozum svůj pode jho svaté víry,
dobře věda, že ač víra učí věcem, které sahají nad náš rozum,
přece nikdy ničemu neučila a učiti nemůže, co by bylo proti
rozumu. A konečně ten náš rozum lidský, na nějž si tak mnoho
vedeme, co pak ten náš rozum obmezený ví a zná, a byt sebe
více člověk učeností a moudrostí vynikal. Mámet zajisté mezi
věcmi, kteréž nás obklopují, které vidíme očima zřejmě a patrně,
takové úkazy, kterých rozum náš pochopiti nemůže.
Praví zajisté mnohý člověk: jak může hlína, v kterou tělo
naše se po smrti v hrobě rozpadne, jak může ta hlína těla na
šeho zase býti oživena?
Takovému mudrci chci na otázku jeho zase odpovědčti
otázkou. A odpoví-li mně na mou otázku, pak dám mu odpověď
na jeho otázku.
Jak vám známo, svčtí se o bílé sobotě oheň. A oheň tento
zaněcuje se ze dvou věcí, které ani té nejmenší vlastnosti ohně
nemají. Oheň, jak víte, pálí a hřeje. Oheň má barvu zvláštní.
Oheň všecko tráví. A z čeho vytvořuje a vyvádí se oheň o bílé
sobotě? Ze dvou věcí, které právě opáčné vlastnosti ohně mají.
jiskra ohnivá, kterou oheň se zaněcuje o bílé sobotě, vyluzuje
se z kamene a z ocele. Kámen jest tvrdý a studený. A oheň
není ani tvrdý, ani studený. Ocel jest tvrdá a studená, kterých
vlastností oheň nemá. Jak tedy z křemene vyluzuje se oheň, když
ani křemen ani ocel vlastností ohně nemá;> Oheň stále směřuje
k výši a kámen i ocel padá k zemi. Kde jest i ten největší
učenec, který by nám otázku tuto dostatečně zodpovídal, a který
by nás poučil o tom, co vlastně oheň jest? jaká jeho přirozenost,
jaké částky, z čeho oheň jest složen? Hle, tato jediná okolnost
nás učí, že všecko umčníavšecko vědění lidské jest holéapouhé
nic. A přece mnohý člověk tak rád se tím vychloubá, co všecko
ví, a co všecko zná.
lověk, který v učenosti zachoval si srdce
pokorné, se vám přizná, že nic neví, byt i všecky lidiv moud_rosti
převyšoval. Nebylo moudřejšího mezi syny lidskými nad Salo
mouna; nebot Duch Sv. Sám o něm vysvědčujenže nebyl mu
nikdo v moudrosti podoben. Avíte, co vysvědčil Salomoun o té
své veliké moudrosti? Že jest holá marnost a pouhé trápení ducha.
Právě moudrým lze tedy nazvati pouze toho, kdo milerád
podrobuje rozum svůj pravdám, jež nám Pán zjevil, akteré Církvi
svou nám k věření předkládá. Proto dobře dí blahoslavený Tomáš
Kempenský: »Lepší zajisté pokorný rolník, an Bohu slouží, nežli
hrdý mudrc, an sebe nic nedbaje, běh nebes zkoumá.:
A protože oheň sám sebou i účinky jeho jsou tak tajuplny,
že jich rozum lidský vyzkoumati nemůže, proto také Hospodin
zjevil se Mojžíšovi v keři, který hořel, ale neshořel. Proto také
praví Duch Svatý o Bohu, že přebývá ve světle neboli v ohni
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nepřístupném, neboli nepochopitelném. A nemůže-li človčk vy
zkoumati toho, co očima a smyslem pozoruje, jakž by rozum
lidský měl se odvažovati, aby zkoumal nedostihlé skutky Boží,
aby pochyboval o tom, že může Bůh hlínu lidskou, kteráž jest ve
hrobech, shromážditi, a že může ji slovem všemohoucím právě
tak oživiti, jako pouhým dechnutím oživil hlínu, z níž učiněn pra
otec náš Adam.
Protož radujmc se z té pravdy utěšené, že Pán náš Ježíš
Kristus třetího dne vstal z mrtvých. Vstal Pán náš, jak sám před
pověděl, vstal, jak o tom svědčí anděl a strážcové u hrobu, vstal,
jak tomu učí svatá Církev naše,- a jak víru tuto vyznává každý
katolický křesťan, dobře věda, že vírou ve vzkříšení Kristovo
svaté učení Kristovo stojí a padá. Ano, vstal Pán náš Ježíš Kri
stus ukřižovaný, jak o tom svědčí prázdný hrob, a vstanemc i my
z mrtvých, abychom s Kristem kdysi kralovali v nebesích.
Obraz budoucího vzkříšení našeho viděl prorok Ezechiel
a vidění toto popisuje v kapitole 37. těmito slovy:
»Učiněna jest nade mnou ruka Hospodinova, a vyvedla mne
v duchu Hospodinovu, a pustila mne uprostřed pole, jenž bylo
plné kostí; a vedla mne okolo nich vůkol. Bylo pak jich velmi
mnoho na svrchku země, a byly suché velmi.
[ řekl ke mně: Synu člověka, co se zdá, budou-liživy kosti
tyto;> A prorok odpovídá: Pane Bože, ty víš.: Odpovědi touto
zastírá prorok pochybnost svou; neboť vida veliké množství kostí,
a pozoruje, že jsou suché velmi, pochyboval v duchu, že by
mohli ožíti.
I řekl ke mně Hospodin: »Prorokuj o kostech těchto, a rci
jim: Kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin
kostem těmto: Aj, já vpustím ve vás ducha,aživy budete. Adám
na vás žíly, a učiním, že zroste na vás maso a obtáhnu vás koží
a dám vám ducha, a živy budete, a zvitc, že já jsem Hospodina
I poslechl prorok Ezechiel a mluvil ke kostem suchým tak,
jak mu'poručil Hospodin. A co se stalo? »1 stal se zvuk, když
jsem prorokoval, a aj pohnutí: a přistoupily kosti ke kostem,
jedna každá k spojení svému. A viděl jsem, a aj žíly a maso na
nich vzešlo, a roztažena jest na nich kůžc po vrchu, ale ducha
neměly.: Až teprve podruhé prorokoval prorok a ode čtyř větrů
přišel duch, zavál na kosti tyto a oživly a stály na nohách svých
zástup veliký velmi.
Takovým polem, plným kostí, jest každý hřbitov, na němž
těla lidská k dlouhému odpočinku se ukládají. Mohl-li hlas pro
roka Ezechiele učiniti, že kosti suché ožily, žc připojily se jedna
k druhé s velikým pohnutím, že i duch vešel v kosti tyto, kdož
by tu ještě pochyboval, že náš Pán ježíš Kristus, který dnes jako
vítěz nad smrtí a nad ďáblem slavně z hrobu vyšel, ževposlední
neboli soudný den hlasem všemohoucím neotevře hrobů, aby
všichni ti, kteří zesnulí, na hlas Syna Božího vstali, aby se na
plnilo v den soudný, co každodenně ve snešení apoštolském vy
znáváme, řikajíce: Věřím v těla vzkříšení.
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Ano věřím, že Kristus vstal z mrtvých, první z těch, kteří
zesnulí, že Pán i nás zbudí, aby vzal nás v život věčný, kdež
bychom hodovali ve přesnicích upřímnosti, pravdy a slávy ne
hynoucí.

Amen.

Fr. Klíma, farář v Křepicich na Moravě.

Hod Boží Velikonoční.

Povstal Kristus naše naděje
»Ježíšehledáte Nazaretského, ukřižova
ného; vstalť jest, není ho tuto.<
Mark. 16, 6.

Ustoupil zármutek zbožné radosti. — Církev svatá v čas
postní a obzvláště tento svatý týden zármutek jevila z umučení
a smrti Páně. V hodinkách církevních tyto dny bolestně proná
šena slova: »Kristus stal se pro nás poslušným až k smrti a to
k smrti křížec; bolestí proniknuta matka, Církev svatá, ukazovala
věřícím na veliký pátek sv. kříž se slovy: »Eecelignum crucis<<—
»ejhlc dřevo kříže, na kterém světlo světa pnělo.<: — Než nyní

ustoupil zármutek zbožné radosti. Zvony se zase radostněji rozc
zvučely, hudba a zpěv ve chrámě zase radostně zaznívá a Církev
svatá radostně prozpěvujc: »To jest den, který učinil Pán, ple
sejme a í'adujme se v něm. Vstalt' Pán v pravdě — Alleluja.<
A Církev svatá vyzývá též ku radosti všechny věřící, kteří půst
křesťansky strávili, když ve »chváláchcr pěje: »Ustaň hoře, ustaň
pláči, _ necht již bolest od nás kráčí — povstal smrti statný
zhoubce ——hlásá anděl výši, hloubce.< ——A proto jak velice nás

rozjímání o umučení a ukřižování Pána ]ežíše bolestí a zármutkem
naplnilo, tak zase z mrtvých vstání Páně nás musi radostí a ple
sáním naplniti. Při umučení a ukřižování Páně zlost a bezbožnost
lidská vítězství slavila, při Svém z mrtvých vstání však Pán ježíš,
náš božský Pán a učitel, slavi vítězství nad Svými nepřátcly, nad
smrtí a peklem. -— Pocít'ujme srdečnou radost z tohoto oslavení

Páně. — Povstal Kristus, naše naděje. Povstal Kristus
a tím potv1dil naší víru, povstal Kristus a tím potvrdil

naši naději.

Pojednání.

O Mesiáši bylo mezi jiným ve Starém Zákoně prorocky
předpověděno, že vstane z mrtvých. Žalmista Páně uvádí Mesiáše
takto mluvícího: »Nezanecháš duše mévhrobě, aniž dáš svatému
svému viděti porušení.- Žalm 15, 10. Isaiáš prorok předpovídal
zase o Mesiáši, že »bude hrob jeho slavnýc. ls. 11, 10. A když
přišel zaslíbený Mesiášježíš Kristus na svět, předpověděl již dávno
před Svou smrti i Své z mrtvých vstání. Tak na př._když pravil:
»Syn člověka bude vydán pohanům, bude posmíván a upliván,
a když jej ubičují, zabíjí jej a třetího dne vstane z mrtvých.“
Luk. 18, 32. 33. jindy zase hlásalSpasitel: »Zrušte chrám tento
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a ve třech dnech zase jej vzdělámc — a to pravil o svém těle,
dodává sv. apoštol Jan 10, 17. A tak ještě při jiných příležito—
stech Ježíš Kristus Svoje z mrtvých vstání předpověděl. ——A jak
Spasitel předpověděl Sám o Sobě, tak se též stalo. Třetího dne
Svou vlastní mocí z mrtvých vstal.
Žádný rozumný člověk, nemá-li býti nazván zaslepeným,
nemůže o z mrtvých vstání Páně pochybovati. — Sv. Efrém praví
o' Ježíši Kristu: »By nikdo o zmrtvých vstání Tvém snad pochy
bovati nemohl, proto byl hrob, do kterého Tě položili, zapečetěn.
thačena pečet"na kámen a strážce ku hrobu postavili; ale tím,
že zlí lidé o to usilovali, by veřejná pečet na tvůj hrob vtlačena
byla, připravili Tobě ještě větší oslavu.“
Kdo odvalil kámen od hrobu? Proč padli vojáci strachem
k zemi.> Proč utíkali do Jerusaléma? Proč fariseové a zákonníci
podpláceli vojáky, by mluvili lidu, že mezi tím, co v noci spali,
apoštolové tělo Ježíše vzali? Jak že? Pro zanedbanou povinnost
měli vojáci býti ještě odměněni? Ale marné bylo všechno popí
rání nepřátel Kristových, že z mrtvých vstal; vždyť brzy Ten,
Jehož na kříž přibili, o Jehož smrti vojín bodnutím do boku Jeho
se přesvědčil, vždyt" Sám Pán Ježíš po Svém z mrtvých vstání

mnohokráte jak svatým apoštolům, tak nábožným ženám a jiným
se ukázal, s nimi rozmlouval, Své rány oslavené jim ukázal. —
Č) vizte, kolik tu hodnověrných svědků z mrtvých vstání Páně!
Jako vlastní mocí Pán Ježíš konal zázraky, i mrtvé křísil,
tak i vlastní mocí z mrtvých vstal a tím ukázal, že On, který se
Synem Božím a Mesiášem nazýval, Synem Božím a Mesiášem
také skutečně jest. Ano ještě více: Neklamně potvrdil, že neo—
mylnou pravdou jest všechno, čemu učil a co kázal. — A proto
sv. apoštol Pavel v listu ke Korint. l. 15, 18. píše: »Nevstal-li
Kristus z mrtvých, jest marné kázání naše, a marna jest i víra
vaše.<<Nuže, směle můžeme zvolati: Kristus vstalzmrtvýchaproto
není marno kázání naše, není marna víra vaše. My víme, komu
a proč věříme, my věříme Ježíši, Jenž Svou mocí z mrtvých vstal
a v této víře chceme žíti a umřítí.
Pán Ježíš ujišťoval lidi častěji, že je z mrtvých vzkřísí; tak
ku př. pravil: »Přijde hodina, v kterouž všichni, kteří v hrobech
jsou, uslyší hlas Syna Božího a živí budou, a půjdou, kteří dobře
činili na vzkříšení života, kteří pak zle, na vzkříšení soudu.:
Jinde zase plavil: »Kdo jí mé telo, má život v sobě a já ho
vzkřísímv den nejposlednější. “ Ježíš Kristus předpovědčlz7mrtvých
vstání Své a skutečně z mrtvých vstal — on předpověděl, že nás

z hrobu vzkřísí— i my jistč

z hrobu

povstaneme.

Ježíš

Kristus Svým z mrtvých vstáním v nás tuto naději utvrdil. Jaká
to útěcha pro zbožné věřící! ——Pozbyla moci nad nimi smrt od
té doby, co Kristus z mrtvých vstal. — Jako nikdo se příliš nc

rmoutí, když slunce zapadá, poněvadž ví, že druhého dne zase
vyjde, jako zahradník malomyslným se nestává, když na podzim
stromy svůj list, květiny své květy ztrácejí, poněvadž ví, že pří—

štího'jara zase stromy listy a květy vydají—tak i věřícía zbožný
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křesťan od Boha ochotně přijímá, když jeho tělo v tomto životě
nemocemi a jiným způsobem trpěti musí, ano i proti tomu se
nevzpírá, že toto “tělo ducha zbavené do hrobu uloženo bude,
poněvadž pevně věříadoufá, že toto tělo kdysi krásnější, dokona
lejší a slavnější z hrobu povstane. —
Svatý biskup a mučenník Ignác byl na lodi z Asie vlečen
do íma k mučennické smrti, by tam dravé zvěři předhozen byl.
— Na cestě napsal list, v němž piše: »Dnem i nocí musím se
zvířaty bojovati, kdyžtě desíti leopardy, desíti vojíny obklíčen
jsem, kteří, když sejim dobře činí, ještě horšími se stávajía Avšak
při všelikém trápení zůstal pokojným, ano ještě více — on ne
snad po vysvobození, nýbrž po utrpeníapo smrti toužil. A odkud
prýštil se svatý pramen pokoje? Co posilovalo jeho mysl;> —

Svatýlgnácpamatoval na vzkříšení těla svého a na

živ ot věčn ý: »Jest to pro mne radostné, tak zvolal, z tohoto
světa k Bohu sc odebrati, abych jako krásnější slunce v Něm
znovu vzešel.c
Podobně i my, drazí v Kristu, majíce nevyvratnou naději
z mrtvých vstáním Páně potvrzenou, že z mrtvých vstaneme,
připravujmc již nyní, dokud jsme na světě, tělo své ku slavnému
vzkříšení. — Zachovejme je od nynějška čisté a svaté, nikdy údů
jeho ku žádnému hříchu nepoužívejme. Za to, co zde z lásky k Pánu
ježíši opustíme, nalezneme stonásobnou náhradu v životě věčném;

tam stělem proměněným a oslaveným prozpěvovati budeme ježíši
věčně Allcluja.

Amen.

Fr. Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Pondělí Velikonoční.
Učenníei Emausští ukazují nám vrchní pravidla života
křesťanského.
»Zůstaň s námi!:

_
Luk. 24, 29.

Kdo z nás, nejmilejší vKristu, nebyl by dojat a mile v srdci
dotknut dnešním posvátným příběhem? Nedýchá-li z celého při
běhu opravdová radost velikonoční? i není sladko a líbezno
každému srdci křesťanskému, slyšeti o všemocném vítězi nad
smrtí, Kristu Ježíši, jak se setkává vden Svého vzkříšení s dvěma
učenníky na cestě z Jerusaléma do Emaus; jak vlídně jich po
zdravuje; jak útrpně se dotazuje na příčinu jejich zármutku; jak
trpělivě poslouchá jejich tesklivé vypravování o Svém zavržení
a umučení; jak neunaveně jim vykládá Písma svatá, aby poznali,
že Kristus trpěti musil; jak se uchyluje s nimi do hospody, chléb
béře, žehná, láme a jim podává; jak tyto dva učenníky v zármutku
jejich netoliko těší, nýbrž i Svým tělem a Svou krví ve způsobě
chleba nasycujc, posiluje a občerstvuje?
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Ano dojemné jest chování Pána Ježíše ku dvěma učenníkům,
kteří šli z Jerusaléma do Emaus. Avšak neméně musí se nám
líbiti chování těchto dvou učenníků k PánuJežíši. JakoJežíš Kristus
z hrobu vstal k životu novému, tak i jedenkaždý z nás povstati
má z hrobu nepravosti k životu novému, jenž ve všech věcech
spořádán býti má dle života Kristova a proto právem se nazývá
životem křesťanským. Toto obnovení života křesťanského má se
státi především skrze dokonalou zpověď velikonoční. Zapotřebí
však, abychom v tomto životě křesťanském, k němuž jsme se pro
budili o velikonoci, statečně setrvali. K tomu pak dává nám na
vedení dnešní sv. evangelium. Ukazujíf. nám učenníci Emausští
svým příkladem vrchní pravidla života křesťanského.

Pojednání.
1. První vrchní pravidlo života křesťan
ského jest: utíkej před světem.
- Toto pravidlo zachovali učenníci, o nichž vypravuje dnešní
sv. evangelium? Nevíme sice s jistotou, proč šli toho dne, kdy
vstal Pán Ježíš z mrtvých, z Jerusaléma do městečka Emaus;
nebot sv. evangelista nepodotýká toho výslovně. Ale přece právem
se domýšlíme, že chtěli ujíti zlému světu. Pravít' zajisté sami:
»Některé ženy z našich zastrašily nása Některé ženy křesťanské
šly třetího dne po umučení Páně ke hrobu, aby pomazaly těla
Ježíšova. Když však ke hrobu přicházely, uzřely kámen odvalený,
hrob prázdný a anděla, kterýž jim zvěstoval o Ježíši Nazarctském:
»Vstalt' jest, nenít' Ho tuto.e< To slyšeli učenníci, nechápali však,
kam by se bylo podělo tělo Kristovo. Slyšeli spolu jak vojáci
strážní, kteříž střežili hrobu Kristova, uplaccni od nejvyšší rady
židovské, všude veřejně vypravovali, jak přišli učenníci v noci,
ukradli tělo Kristovo, když strážní spali, a jinam je pochovali. Tato
dvojí pověst naplnila učenníky strachem. Viděli, že není radno
prodlévati v městě, kde Mistr a Pán jejich tolik má nepřátel.
V srdci jejich doutná ještě jiskra víry, naděje a lásky k Ukřižo
vanému. Ale jak snadno mohla by uhasnouti i tato jiskra uprostřed
Jeho vrahů a lupičů! Majít' na mysli Petra, jenž sedě uprostřed
nepřátel Kristových tak nestatečně zapřel Toho, Jehož byl celým
srdcem svým miloval. A proto opouštějí Jerusalém a uchylují se
do městečka as dvě hodiny vzdáleného, kteréž bylo bezpochyby
jednoho z nich rodištěm. Utíkají před zlým světem, aby zacho
vali Pánu Ježíši věrnost, lásku a oddanost.
_
Tak i ty, křesťan—e,utíkati musíš před světem, chceš-li setrvati

vživotě křesťanském. Co by ti prospěla všecka svatá předsevzetí,
kterás činil v minulých dnech kajících tu u oltáře, tam u zpo
vědnice, onde u Božího hrobu, kdybys se ncvaroval lidí bez
božných? »Nevíš-li,c pravím tobě se sv. Jakubem
4, 4., »že
přátelství s tímto světem jest nepřátelství s Bohem;> Protož, kdož
koli chce býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím učiněn
býVá.C

—388—

2. Druhé vrchní pravidlo křesťanského ži
vota jest: obcuj s bohabojnými.
Chtěli-li ujíti zlému světu ti dva učenníci, o nichž vypravuje
dnešní sv.- evangelium, mohl jíti každý z nich svou cestou. Ale
kdyby byl šel každý svou cestou, kdo by ho byl podporoval, aby
nad Pánem Ježíšem nezoufal, alebrž zůstal Mu věrným.> Tomu
nebezpečí chtěli ujíti oba, proto jdou cestou společnou, rozmlou
vajíce vespolek o všech těch věcech, které se přihodily v po
sledních dnech v Jerusalémě. Cestou přidružujc se k ním jako
třetí poutník Pán Ježíš. Ale oni Ho nepoznávaji, protože se jim
zjevuje, jak dí sv. evangelista Marek 16, 12, »v jiné způsobě,<r
tak, jak nikdy před tím Ho neviděli. Jsou však nicméně velmi
vděčni Jeho společenství, poznávajíce v Něm člověka plného zná
mosti a bázně Boží. Rád prodlévá každý z nich ve společenství

bohabojných, poněvadž ho utvrzuje toto společenství v dobrém.
Křesťané, následuj těchto dvou učenníků. Chceš-li setrvati
v životě křesťanském, obcuj s bohabojnými. Jest ti toho nevy
hnutelně zapotřebí. Jsi-li samoten, klesá tvůj duch; obcuješ-li
s člověkem ctnostným, nabýváš opět ducha. Krásně píše v té věci

sv. Jan Zlatoústý:

»Jako oblak, když spouští déšt na vyprahlou

zemi, všecko občerstvuje a půdu zúrodňuje: tak i my slovem
a příkladem svatých a spravedlivých ducha nabýváme a úrodnosti
kc skutkům dobrým. c

3. Třetí vrchní pravidlo křesťanského ži
vota jest: rozvažuj slovo Boží.
Ti dva učenníci, kteří šli dnes zJerusaléma do Emaus, věřili
sic vJežíše Krista jsouce přesvědčeni, že »byl muž prorok, mocen
v skutku i v řeči, před Bohem i přede vším lidem.“ Ale víra jejich
nebyla dosti pevna. Oni se nadáli, že by měl Ježíš vykoupiti lid
israelský. a zatím Jej vydali nejvyšší kněži na odsouzeni k smrti
a ukřižovali Jej. Tak zmařena jest naděje jejich. A nad to ještě

ten strach, že budou stíháni, jakoby byli ukradli tělo Kristovo
z hrobu. Učcnníci tito dbali ještě příliš mnoho na smýšlení a řeči
lidské. Tcprv, když se přidružil k nim Pán Ježíš a vykládal jim
všecka Písma, kteráž byla o Něm, počav od Mojžíše a všech pro
rokův, pochopili, že Kristus trpěti a umříti musil, že právě Svým
utrpením a Svou smrti vykoupení člověčenstva dokonal. Teprv
rozvažováním slova Božího, kteréž plynulo z úst Kristových,
utvrzeni jsou ve víře, naději a lásce čili v životě křesťanském.
Tu vidíte, nejmilejší v Kristu, že chceme-li setrvati v životě
křesťanském, pilně musíme rozvažovati slovo Boží. Nesmíme se
říditi ve svém životě tím, co soudí a říkají lidé, nýbrž tím, čemu
nás učí Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus skrze Svou Církev. Lidé
bloudí a klamou, ale Kristus nebloudí a neklame a Jeho Církev

také ne. Avšak »mnozíc, jak píše bl. Tomáš Kempcnský,

Im. Chr. lib. IlI. c./3, »raději poslouchají svět, nežli Boha; proto
také snáze jednávají dle žádosti tělesných, nežli dle zalíbení
'Božího.a Chceme-li tedy v životě křesťanském setrvati, rozvažujme
pilně slovo Boží a jím jediným ve svém životě se řidme, pama
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tujice na slovo sr. Františka Salesského, Fil. II. 17, že »Spasitel
slova, kteráž Mu říkáme v modlitbě, zrovna tak přijme, jako při
jímáme my slova jeho, kteráž k nám mluví v kázání. <<

4. Ctvrté vrchní pravidlo křesťanského ži
vota jest: miluj Krista a v lásce Jeho stále se

rozněcuj

O těch dvou učennících, kteří šli dnešního dne zjerusaléma
(lo Emaus, kdož by pochyboval, že Krista vroucně milovali? Kdyby
tomu tak nebylo, proč by byli truchlili tak velice nad jeho umu
čením.> Proč by byli,_ kudy chodili, Naň myslili a o Něm roz—
mlouvali.> Proč by bylo hořelo v nich srdce jejich, když mluvil
na cestě a otvíral jim Písma.> Proč by l'Io byli nutili, aby ne
chodil dále, ale s nimi zůstal a večeřel? To všecko svědčí, že
svého Mistra a Pána upřímně milovali. Nejvíce ovšem roznítila
se láska jejich ke Kristu, když sedě s nimi za stolem, dal "jim
Své tělo a Svou krev ve způsobč chleba, posilnil jich nejsv. Svá
tostí. Tudíž se stalo, že tito dva učenníci náhle poznali Pána
ježíše a v touž hodinu se navrátili do ]erusaléma, aby zvěstovalí
apoštolům, kterak se jim zjevil Pán ježíš na cestě. Aj, jak mocný
účinek měla v srdci jejich láska Kristova' Touto láskou rozníceni
nic nepokládali za břímě, nic za obtíž.
Milí křesťané! Život křesťanský, život dle učení a příkladu

Kristova spořádaný, není bez těžkostí. Spasitel

Sám nazývá

jej jhem a břemenem, ale dokládá: »jho mé jestiť sladké a břímě
mé lehkéc, Mat. 11, 30. Ano sladkým jhem a lehkým břemenem
bude nám život křesťanský, jemuž jsme se znova zasvětili vtěchto
dnech velikonočních, budeme-li svého Pána a Spasitele z celého
srdce svého milovati a budeme-li se stále rozněcovati v této lásce.
Pročež buďme pilní všeho, čím láska Boží v srdci se rozněcuje,
zvláště modlitby, zpovědi a Sv. přijímání. Kdo těchto věcí nedbá,
nemůže setrvati v životě křesťanském, ale brzy opět navrátí se
k nepravostem a zlým návykům, jichžto se odřekl při velikonoční
zpovědi.
*

*

*

Nejmilejší! Rozjímali jsme dnešní sv. evangelium a nalezli
jsme v něm návod k životu křesťanskému, a to návod prostý
a srozumitelný, ale jistý a bezpečný. Chceme-li státi nepohnuti
ve víře a ctnosti, kterou jsme sobě opět zamilovali, zachovejme
čtvero vrchních pravidel: utikejmc před světem, neboť nemožno
zachovati přátelství s Bohem i se světem; obcujme s bohabojnými,
neboť takové společenství utvrzuje v dobrém; rozvažujme slovo
Boží, ježto jediné bezpečnou ukazuje cestu k nebesům; a lásku
Kristovu stále v srdci rozněcujme, proto že tato láska vše oslazuje
a ulehčuje. Radostná bude pout“vezdejšího života našeho, budeme-li
kráčeti dle těchto pravidel: budeť nás provázeti sám božský Spa
sitel ježíš Kristus a uvede nás po vezdejším putování do večeřadla
nebeského, abychom Ho požívali v lásce věčné a nepomíjející.
Amen.
Rádce duchovní

Klement Markrab, děkan na Smečně.
27
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Pondělí Velikonoční.
O s n o va.

1)svící velikonoční.

!

rjimžto on řekl: které? O ježíši Naza—

retském jenž byl muž prorok, mocný
v skutku' ! vřeči, před Bohemi přede
vším lidem.
Luk. 24 19.

V rozličných obrazích představuje Církev Krista Pána: Dobrým
pastýřem, jenž vzav ztracenou ovečku na bedra svá, nesc ji zpět
ku stádci; milosrdným Samaritánem, jenž se pln lásky sklání
k nám a ovazuje rány naše; beránkem, jenž obětován byv za nás,
snímá hříchy naše; ptákem pelikánem, jenž nemaje prý, čímž by
napojil mláďata svá, r_ozdírá ňadra svá a krví svou je napájí; ko
nečně i svící; řeklf: já jsem světlo světa; a jmenovitě svící veliko—
noční čili paschálem; a o této promluvím.
*

*

1. jest větší, než jiná; tak i Kristus Pán, jsa Syn Boží a
ovšem i člověk, vynikal nad veškeré pokolení lidské.
2. jest bílá, což značí jeho svatost a nevinnost.
3. jest 7. vosku, jejž sbíraly čisté a pilné včelky s květin.
Včelka, obraz pílc a čistoty; tak Kristus Pán svatý a čistý obc0\ al
mezi námi a pílil pro spasení naše. Květina, obraz člmčka,
křesťana . . .

4. Svícc svítí; i Kristus; přinesl světlo učení Svého s nebo:
já jsem světlo světa . . .
5. Má na sobě dole vypodobněného beránka. Kristus Be
ránek Boží, jenž snímá hříchy světa.
Pět zrn nakadidlovýchl,
Svóm 6.vzkříšení
Sobě nesl. což jest pět ran, jež Spasitel i po
Stojí na straně evangelia, že Kristus v Církvi káže až

dosud.

8. Rozžíhá se při službách Božích až do Nanebevstoupení
Páně, což značí jeho obcování s apoštoly po 40 dní; po evan
gelium téhož dne se shasne.
Zírajíce, rozmilí v Kristu, na svíci tu, připomínejme sobě:
1. buď bílý, čistý životem;
2. svit dobrým příkladem;
3. buď tichý a trpělivý jako beránek;
4. měj rány na sobě t. j. snášej rád ústrky a protivenství;
5. kaž evangelium, vyznávej víru, obcuj s ježíšem Kristem,
až budeš moci, dá Pán, i ty vejíti za Ním do slávy nebeské. Amen.
Monsig. Boh. Hakl, papežský komoří, bisk. vikář a děkan v Hořicích.
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Neděle I. po Velikouooi.
Víra katolická nejpevněji utvrzena.
»Blahoslavení, kteří neviděli, ale uvé
řili.c
jan 5, 29.

Když apoštolové uslyšeli od žen, že našly ]ežíšův hrob
otevřený a v něm anděla viděly, jenž jim pravil, že Pán vstal
a jest živ, ano že se jim i ukázal a poznati dal slovy: »Zdrávy
buďte<<: měli si hned pomysliti: Hle, naplněno jest, co předpo—.
věděl, že totiž třetího dne po umučení vstane z mrtvých. Zvláště
měli býti v té víře utvrzeni, když dva učenníci přichvátavše vy—
pravovali, jak na cestě do Emaus s Pánem a Mistrem rozmlou
vali a jak Ho poznali při lámání chleba. Nicméně ještě nevěřili
učenníkům ani ženám, až pozdě večer Pán Sám se jim ukázal
podav důkaz, že z mrtvých vstal. Tomáš, který právě nebyl pří
tomen, ani ostatním všem apoštolům nevěřil, když mu vyprávěli,
že viděli Pána, až osmého dne Pán Ježíš Sám jeho nedověru
vyléčil.
Podivná a nepochopitelná byla tato ncdověra apoštolů. Pán
]ežíš kdysi zjeviv se jim, když seděli za stolem, trestal nedověru
jejich a tvrdost srdce, že těm, kteří jej viděli vzkříšeného, nevě
řili. Ale křivdili bychom jim, kdybychom je vinili ze zlé vůle.
Nebyli zarytými ncvěrci jako židé, kteří přiběhším strážcům
se zprávou, že Kristus z mrtvých vstal, nepopírali pravdy té, ale
penězi je podlatili, aby říkali, že mezi tím, co spali, učenníci od
nesli jeho tělo.
\
Apoštolové doufajíce, že Pán obnoví království israelské
a je učiní v něm nejvyššími úředníky, nepřipouštěli si k mysli,
že by mohl nenadále býti shlazen těžkou smrtí; nerozuměli Mu,
když jim předpovídal Své brzké umučení a vzkříšení. I byli nad
míru sklíčeni, když viděli, jak Pán jest jat, trýzněn, odsouzen,
ukřižován; tak velice byli zaraženi, že ncvzpomenuli toho, co před
pověděL
_ Tu přijdou ženy a vyprávějí: »Pán vstal<<. A na tom není
dosti; dva učcnníci z Emaus kvapem přiběhnou a hlásají: »Viděli
jsme Pána.“ Ale mysl apoštolů váhá, aby všemu tomu věřila.
'ždyf viděli Pána mrtvého, vždyť žalostně patřili, jak bezvládné
tělo ukládal Josef z Arimathie v hrob skalní a jak ten hrob
uzavřen byl velikým kamenem a zapečetěn. jejich naděje, jejich
záměry jsou ty tam!
Pán k nim konečně vstupuje zavřenými dveřmi a praví:
»Pokoj vám!“ Dle sv. Lukáše zděsili se apoštolové domnívajícc
se, že vidí ducha. Až když jim ukázal jizvy Svých ran, tu roze
hřála se tvrdá kůra nedověry jejich a oni blaženosti se rozplývali,
majíce Pána a Mistra ve středu svém. Od toho času byla víra
jejich skálopevna.
*
27*
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Po přijetí Ducha Svatého »mocí velikou vydávali svědectví
o vzkříšení ježíše Krista, Pána našeho.: Sk. ap. 4, 33. Jejich slovo
tím více jímalo lidské duše, poněvadž dříve byli tvrdí k věření.
Sv. Řehoř vykládá: »Že učenníci Páně jen zvolna uvěřili, že Pán
vstal, nebylo ani tak jejich slabostí, jako sloužilo k našemu utvr
zení; neboť pochybnosti jejich o vzkříšení Páně byly mnohými
důvody vyvráceny a čteme-li o jejich pochybnostech, což jiného
jest, než že z nich se upevňujeme? Méně mi Maří Magdalena pro
spěla, která ihned uvěřila, nežli Tomáš, jenž dlouho pochyboval.:
Drazí přátelé! Pravá víra potřebuje, aby byla co nejpevněji
utvrzena, aby měla pevné základy; a takovou vírou jest naše
svatá katolická víra, ježto spočívá na základě apoštolském, o čemž
s pomocí Boží dnes promluvím.

Pojednání.
Proč dal Bůh člověku rozum? Nejprve aby člověk Boha po
znával, však ale také aby poznával věci, jež od »Boha pocházejí
a k Bohu jako původci všeho vedou. Rozumem má také poznati
člověk sebe, svůj původ, svůj účel. To poznání se nazývá pravda,
osvěta rozumu. Bůh stvořil prvního člověka v mnohé dokonalosti.
Rozum jeho měl vlitou vědoucnost věcí přirozených, měl také
i známost o nadpřirozeném náboženství, jež mu bylo zjeveno.
Ale hříchem prvnich rodičů byl rozum člověka zatemněn.
Rozumem měli lidé poznávati pravdu, ale pravda ta, čím dále
tím více se ztrácela; bloudili ve tmách nevědomosti. Mudrcové
národů pohanských nadarmo přemýšleli, aby vypátrali pravdu.
Bůh ji zjevoval skrze Své vyvolence národu israelskému po čtyři
tisíce let, potom úplněji skrze vtěleného Syna Svého. ]ežíš Kristus
učil veřejně po tři leta, pravdu Svého učení dokazoval mnoho
násobně božskou \v'šemohoucností, vševědoucností a svatosti, k tomu
svědectvím Boha Otce a Písma; pravdu tu konečně spcčetil smrtí
a dotvrdil vzkříšením Svým. Učení Své odevzdal apoštolům, aby
je hlásali po všem světě; slíbila poslal jim Ducha Svatého, kterýž
by je naučil vší pravdě.
Společnost apoštolů a jejich nástupců biskupů a kněží, na
zvaná Církev, obdržela sklad Boží pravdy; tento sklad má za
chovávati neztenčený a neporušený až dov konce světa. A jakž
by to mohla Církev bez božské pomoci? Círn by prospěšna byla
lidem, kdo mohl by jí s jistotou včřiti a poslouchati, kdyby
možno bylo, aby se _mýlila? Církev jest domem, jejž Bůh Otec
dlouho zakládal, Bůh Syn stavěl a Duch Svatý dokončil; kdyby
možno bylo, aby se Církev mýlila, byla by budovou chatrnou,

která
by všem
se bořila
a lidské
opravy
potřelgvala,
a nikoliv
tvrzí,
která by
bouřím
a zkázám
odolala.
írkvi pomoc,
ochranu
a neomylnost slíbil a zaručil božský původce ježíš připovědí, že
jí brány pekelné nepřemohou, a že s ní bude —povšechny dny
až do skonáni světa. Učení Církve, jcž věřícím předkládá, nelze
ani zvětšiti ani zmenšiti. »Kdyby kdo z nás,c píše sv. Pavel, »neb
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anděl s nebe kázal vám něco mimo to, co jsme vám kázali,
proklet buďla Gal. 1, 8. Tou příčinou nazval ten slavný apoštol

Církev»domem Božím, sloupem a utvrzením

pravdya

]. Tim. 3, 15; Církev může dokázati, že má podstatně všechno
učení, jaké bylo hlásáno od apoštolů. Tak velemoudře jest po
staráno, »abychom nebyli jako maličké děti sem a tam se zmíta
jící a netočili se každým větrem učení skrze nešlechetnost lidskou,
skrze chytrost k oklamání bludu.: Efes. 4, 14. Tak zjevil a po
jistil Bůh pravdu. Zalmista Páně jasně dí, že svědectví Boží jsou
věrohodna velmi. Totéž potvrzuje i sv. jan: »jestliže svědectví
lidské přijímáme svědectví Boží větší jest. <<

A nyní suďte, jak mohli odpůrci jako za starodávna Arius,
Nestorius, Pelagius a jiní, potom Viklcf a Hus,.pozdějí Luther,
Kalvín, Zwinglibtvrditi, že Církev porušila původní učení? Jakou
odvahu měli, když veřejně kázali, že oni porušené učení napra
vují.> Tvrzení jejich nebylo ničím, leč holou smyšlenkou na okla
mání věrných katolíků. Pro koho pracovali? Komu nadháněli?
Komu jinému leda tomu, jenž první postavil se proti Bohu ajcjž
Kristus nazval »lhářemc od počátku? O nich předpověděl svatý
Petr: »Budou učitelé lživí, kteří uvedou sekty zatracení, a mnozí
budou jejich prostopášnosti následovati, skrze něž cesta pravdy
v porouhání dána bude:, 2. Petr 2, l. 2. Sv. Augustin napsal:
»Vida ďábel, kterak se opouštějí chrámy démonů (zloduchů),
a kterak přibíhá pokolení lidské ke jménu svého vysvoboditcle
a prostředníka, vzbudil kacíře, kteří by zovouce se křesťany nic
méně křesťanskému učení odpírali.<<Sv. Polykarp, když se setkal
s kacířem Marcioncm a od něho byl otázán, zná-li ho, odpověděl:
»Znám tě, že jsi prvorozcnec ďáblův.<
*

*

42

Jen katolická víra jsouc vírou apoštolskou může se vykázati,

že od Boha jest a že Bohem řízenajest; jest
pravá.

tedy

stálá,

Katolický křesťan může zvolati se sv. Pavlem: »Vím,

komu jsem uvěřil, a jsem tím jist.a 2. Tím. 1, 12. Katolická víra
jest to světlo od Boha roznícené, které osvěcuje každého člověka
přicházejícího na ten svět, a to světlo v tmách svítí a tmy ho
neobsáhly. Pravda té víry převýšuje cenou všechny světa poklady
a skvosty, jest dar Boží s nebe přinešený, aby nám do nebe po
máhal. ó važte si toho daru, užívejte ho, abyste prospívali v po
znání pravdy a v plnění vůle Boží, abyste měli v duši pokoj Boží,
všeliké pomyšlení převýšující, abyste došli do nejjasnějšího a nej
blažšího světla, k věčnému patření na Boha tváří v tvář. Amen.
'

František Musil, farář v Žitovlicích.

—394—

Neděle II. po Velikoneei.
Jen katolická Církev jest ovčinec Kristův.
»Bude jeden ovčinec a jeden pastýř
ja

10, 16

Pánu ježíši přikládají se mnohá obrazná příjmení, mající vztah

k jeho úřadu vznešenému, jako: slunce spravedlnosti,zák1adní
kámen, beránek Boží. Kristus Sám nazývá Sebe d obrým p a
stýřem.
Ovečky, nad nimiž bdí, jsou věřícíkřesťané. A Kristus
není snad nájemníkem, ale vlastníkem oveček, koupilt' si je Svým
životem, Svou krví a pojistil jim tak život věčný.
Ten předobrý Pastýř má ovčinec, do něhož ovečky Své svo
lává; ovčincem tim jcst Církev svatá. Ovčinec ten jest prostranný
a rozsáhlý, že může pořád víc oveček přijímati a nikdy se ne
přcplni. Pastýř nepočítá, mnoho-li oveček má míti v ovčinci, ale
shání stáda cizí se všech stran prostřednictvím Svých náměstků,
kněží, missionářů, krátce pomoci duchovních pastýřů. To pověděl
slovy: »Mám i jiné ovce, které nejsou 7. tohoto ovčince; ity
musím přivésti a hlas můj slyšeti budou, a bude jeden ovčinec
a jeden pastýř.<<Přátelé drazí! tato řeč bývá vykládána rozličně,
berou ji pro sebe i ti, proti kterým jest. Ptejme se tudíž, který
jest ten pravý ovčinec a kdo jsou ty pravé ovečky. Odpověď na
to poskytne dnešní moje řeč.

Pojednání.
Abychom se ncklamali, ale byli v pravdě utvrzeni, jest třeba
pozorovati okolností a lidí za času, kdy Kristus Pán žil. Tchdá
byli jen židé a pohané. Pán ježíš učil dříve židy a příležitostně
též pohany; apoštolům přikázal hlásati evangelium všem národům
a uváděti věřící z židů i pohanů křtem do Církve; k tomu jim
dal pravomoc těmito slovy: »Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdáa. Luk. 10, 16. Na to se odvolávaje
sv. Pavel, napsal: »Na místě Kristově poselství konámev. 2. Kor.
5, 20. K židům mluvil Pán Ježíš, když se nazval dobrým pastý
řcm, pohany pak mínil, když děl: »Mámijiné ovce, které nejsou
z tohoto ovčinec; i ty musím přivésti, a hlas můj slyšeti budou,
a bude jeden ovčinec & jeden pastýř. a
Nebyli Ježišovými ovcemi, kteří Jeho učení tvrdošíjně od
porovali a jemu nevěřili; zůstali mimo ovčinec, do něhož ovce sc
nevhánějí, nýbrž volají. Řekl židům: »Vy nevěříte, protože nejste
z mých ovcí<<.Jan 10, 26. Ani zarytě nevěřící pohany neuznal za
Své ovce; prohlásilt' O všech, vysýlaje apoštoly do světa: »Kdo
uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdo pak neuvěří, bude
zatracen.<<

Nezná Své ovcc v těch, kteří jsou od jeho Církve odpadli
vinou svou neb předků, kteří uvěřili a se podrobili svůdcům roz
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hlašujícím, že Církev zbloudila, prvotní učení porušila a oni je
napravili, dali čisté evangelium, jako by byl klamný Kristův slib,
že brány pekelné jeho Církev nepřemohou, jako by ten sloup byl
se zvrátil a přestal býti utvrzením pravdy. Nikoliv Církev, ale ti
zh oubní svůdcové božské učení porušili a spustošili, buď je změnivše
aneb odvrhše. O nich pověděl božský Učitel, že jsou nájemníci,
že nevešli dveřmi do ovčince, alejinady se vloupali; byli navedení
a popouzeni od ďábla, jenž jako vlk skrze ně se vedral do stáda,
aby ovce lapal a rozehnal.
Nazval-li svatý Polykarp Marciona prvorozeným synem ďáblo—
vým, což jest pravda o každém kacíři, pak jeho stoupenci jsou
potomně rozeni synové toho otce lži a vraha od počátku, jakož
to Pán vytkl židům: »Vy jste z otce ďábla.: V takovém sboru
nemůže Pán ježíš přebývati a vládnoutí jako ve Svém ovčinci,
nebot“ abych mluvil se sv. Pavlem: »jaké jest účastenství spra
vedlnosti s nepravostí.> aneb jaké společenství světla s temností?
a jaké sblížení Krista s Belialemřc 2. Kor. 6, 14. 15.

jest jen jeden pravý pastýř duší, ježíš Kri
stus, jeden jeho ovčincc, katolická Církev. Tuse

dává ovcím nejlahodnčjší potrava, učení Boží pravdy; tu se hlásá,
že Bůh, Sám sebou nejdokonalejší bytost, jest láska, že nás ne
smírně miluje, za to pak že máme jej milovati nade všecko
:! bližního jako sebe; k tomu vydatná pomoc se udílí ve svatých
svátostech. Ze všeho plyne blaho, jakého ani svět dáti ani vzíti
nemůže. »Království Boží,“ kterým jest Církev, »jest spravedlnost
a pokoj a radost v Duchu Svatéma. Řím. 14, 17. jest to před—
chozí okoušení slasti v nebeském ovčinci, o nichž věstil žalmista:
»Opojcni budou hojností domu tvého a proudem rozkoše své na
pájeti je budeš, neboť u tebe jest studnice života.<=Z. 35,
jak nešťastni jsou jinověrci! O jaké pravdy oloupeni! Od
jakých milostí odloučení! A přece se domnívají, že jsou též vKri
stově ovčinci, vychloubají se, že jsou jeho pravé ovce. Litujte
jich, poučujtc je o našem náboženství, aby dále o něm nesoudili
křivě, nýbrž znali obsah a smysl jeho učení; vždyť dle apoštol
ských výroků :čeho neznají, tomu se rouhají<< jud. 10, a »kdo
odvrátí hříšníka od bludu cesty jeho, vysvobodí duši jeho od
smrti a přikryje množství hříchů<<. jak. 5, 20. Kéž »Bůh, který
chce, aby všickni lidé spasení byli a k poznání pravdy přišli:,
1. Tím. 2, 4., brzo vyslyší prosbu Církve Své, kterou se modlí na
Veliký pátek, aby shlédl na duše ďábelskou lstí svedené, aby od
loživše všelikou kacířskou zlobu, v jednotu pravdy se navrátily.
Přede vším se prokazujte jako věrné a zdárné ovce dobrého
pastýře ježíše, aby též vás se týkalo, co řekl: »Ovce mé slyší hlas
můj, a já znám je, a následují mne, a já život věčný dávám jim,
a nezhynou na věky, aniž je kdo vytrhne z ruky méa. jan 10,
27. 28. K dosažení toho účelu zachovávejte toto napomenutí
sv. Pavla: »Buďte poslušni duchovních správců svých a poddání
jim; oni zajisté bdějí nad vámi jako ti, jenž mají vydatí počet za
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duše vaše, aby to s radostí činili a ne se stýskáním, neboť to by
vám nebylo užitečné.: Zid. 13,17.
Jakož my, duchovní pastýřové, nepřestáváme modliti se za
vás a žádati Boha, abyste byli naplnčni známostí vůle Jeho se vší
moudrosti a rozumnosti duchovni, abyste chodili hodně, Bohu ve
všem se libice a v každém dobrém skutku ovoce vydávajicc:
rovněž vy vyprošujte nám, abychom věděli, kterak jest nám ob
covati a působiti v domě Božím, kterým jest Církev Boha živého.
sloup a utvrzeni pravdy, k jeho oslavě & lidské spáse.
Kéž vyslyší božský Pastýř naše modlitby, které k Nčmu vy
sýláme o suchých dnech řikajice: »Aby pastýři iovečkami jméno
tvé se posvěcovalo, čest tvá se rozmáhala, království tvé se zvele
bovalo, a všem slávy věčné se dostalo u tebe, jenž s Otcem a Du
chem Svatým jsi chválcn a velcben na věky věkův.<<Amen.
Fr. Musil, farář v Žitavlicich.

Postní kázání.
Napsal a činil FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

VI.

Láskyplné Srdce Ježíšovo trnovou korunou ověnčené.
»lšjhle to srdce, které lidi tak velice
milovalo a od nich tak málo jest mi
lováno.<

Zjev. bl. Markety.

Již na počátku letošních postních rozjímání připomenuljscm
vám, l. , že Kristus Ježiš zjevil se bl. Marketě Marii a upozornil
ji na Své láskyplné Srdce, které lidi tak velice milovalo, a my
v rozjimáních svých skutečně také přesvědčili jsme se o nesko
nalé lásce našeho dobrého Ježíše. A zvláštní obraz této Své lásky
podal Kristus Ježiš oné zbožné panně, když při druhém zjevení
Svém ukázal se ji s pěti ranami, jež jako slunce se leskly a zvláště
Jeho ctihodná prsa podobala se moři ohnivému, srdce Jeho pak
zdálo se býti jakousi nadpřirozenou výhni, odkud jako ze zi'idla
patera zář, oslňující patcro ran Ježíšových. Ano Srdce Ježíšovo
bylo skutečně zdrojem veškeré lásky Jeho k nám. V Srdci Jeho
zrodily se všechny ty myšlenky, ty touhy, ta přání, aby nám
milost a spásu věčnou zasloužil a pojistil; z lásky k nám ochotno
bylo Srdce Jeho všechno podnikat, obětovat a trpět. Bohužel
však nedošlo láskyplné Srdce Ježíšovo uznáni u'lidstva, jak na
to s bolem stýskati musil; proto při opětném zjevení se ukázal
bl. Marketě Srdce Své ovinuté korunou trnovou a upozornil ji,
jak přečasto Srdce Jeho úzkosti smrtelnou stisnčno, tvrdostí srdcí
lidských zbodeno a nad záhubou nekajicniků žalostí naplněno
bylo. O tomto láskyplném Srdci Ježišovu, trnovou korunou ovčn
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čeném, dnes rozjímati budeme. Osvět', () ježíši, záři Srdce Svého
mysl naši, abychom pochopili tíseň Srdce Tvého a příčinu toho
s kající mysli uvážili.

'

Pojednání.

]. Dnešní neděle květná připomíná
ježíšův do jerusaléma. Mnohý zástup jej
před Něho roucha svá a metali ratolesti
průvod; z předu i ze zadu pak ozýval se
»l—losannaSynu Da- idovu, Požehnaný, jenž

nám onen slavný vjezd
doprovázel, i prostírali
na cestu. Velebný to
chvalozpěv z tisíců úst:
se béře ve jménu Páně:

l—losanna na výsostech.<< Mat. 21, 8. 9. Takovým plesáním spro

vázen byl ježíš na poslední Své cestě do jerusaléma; a vizme,
co činí ježíš tu, kdežto vše slávu Mu provolává.> Evangelista Páně
dí: »ježiš vida město, plakal nad ním řka: ókdybys bylo i ty
poznalo a to aspoň v tento den tvůj, co tobě jest ku pokoji; ale
nyní jest skryto před očima tvýma . . .; protože jsi nepoznalo
času navštívení svého. Luk. 19, 41—44. A tot' příčina pláče
ježišova. Nepoznalo času navštívení svého — ta zaslepenost tísni,
trním zbodává láskyplné Srdce ježíšovo.
Co vše učinil ježíš k zachránění jerusaléma, k zachránění
těch, kteří byli v popředí lidu israelského! Kolikráte tam veřejně
kázal v chrámě, co zázraků tam učinil, jak důtklivě všech napo
mínal, prosil, zapřisáhal, ale nechtěli poznati dne navštívení svého!
»Ojcrusale'me, jerusaléme, volá žalostně ježiš, kolikrát jsem chtěl
shromážditi syny tvé, jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka
svá, a nechtěl jsi.<< Nechtěli, nepřijali lásky ježíšovy, zhrdli lásky
plným Srdcem jeho; tak připravili bodavé trní: nevděkem, uráž
kami, obviňováním, zločinností svou zranili Srdce ježíšovo. —
Posledně přichází ježíš do jerusaléma; hle, tisícové uznávajiježíše
za svého Mesiáše, tisícové jej s plesáním vítají. ještě jest čas,
aby zatvrzelci jerusalémšti k nim se připojili: zdali pak aspoň
v ten den, v den poslední poznají, co jim ku pokoji, ku spasení?
Ach ježíš zná ta srdce zatvrzelá, předvídá i osud zatvrzelců a to
tísní Mu Srdce jeho; pohrdli milosrdenstvím, nastoupiti musi
trestající spravedlnost a Kristus prohlašuje jim ovšem se srdcem
bolestným & se slzami v očích: »Aj, zanechá se vám dům váš
pustý; nebot“ pravím vám, neuzřite mne od této chvíle,: Mat. 23,
37—39 až přijdu, abych zasedl k soudu proti vám. —
Tot' ortel nad zatvrzelci. Ovšem nezasluhují jiného; ale i tento
ortel spravedlnosti Boží sprovázen pláčem- milosrdenství ježíšova.
A nyní, křesťané, uvažte: Nenutite snad i vy ježíše ku pláči.> Nc
obvinuli jste i vy trním zatvrzelosti a nekajicnosti své to lásky
plné Srdce ježíšovo? Nemusí snad i na vás žalovati: jak často
shromážditi jsem chtěl vás kolem Sebe . . . volal jsem vás k Sobě
sem do stánku Svého a nechtěli jste přijíti; jak často mluvil jsem
slovy dojemnými, prosebnými k srdci vašemu a zatvrzelí jste zů
stali; jak často hlasem svědomí varoval jsem vás před cestami
převrácenosti vaši, a nevšímali jste si toho; jak často nabízel jsem
vám milosrdenství Své a odpuštění ve svátosti pokání, a pohrdli
jste tím; jak často hledal jsem duši vaši, abych s ní se spojil,
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abych milostí Svou ji posvětil, pokrmem těla Svého v nejsv. Svá
tosti oltářní ji nasytil, a vy jste přede Mnou zavřeli. O kéž byste
poznali aspoň v tento den svůj, co vám je ku spasení! Ano,
křest'ane, je to snad již den poslední, jsou to snad poslední veliko
noce, které zde na světě slaviti budeš, je to snad poslední týden,
ten týden pašiový, který k tvému trpícímu ježíši tě volá; jest to
snad poslední čas, poslední den, kterého dopřává ti Bůh ku pokání:
O kéž bys poznal dne naštívení svého! inecháš minouti bez
účinku i tuto dobu milosti Boží? Viz to láskyplné Srdce ježíšovo,
trnovou korunou ověnčené, nevděkem bolestně zraněné, zármutkcm
naplněné, nad osudem tvým stísněné. 0 viz to Srdce, které tě
tak velice miluje, nezhrdej láskou jeho; nedopusf, aby měl jcžíš
i nad tebou vyřknout ortel, že zanechává se ti dům tvůj — srdce
tvé pusté, že odvrátí se ježíš od tebe, že odejme ti milost, odepřc
milosrdenství; pak neuzřel bys Ho dříve, až bys ocitl se před soudem
jeho a jak by vypadl pak soud ten? ježíš pláče nyní napřed,
pláče, aby tebe pohnal ku pokání. Zatvrdil-li bys nyní srdce své
nad pláčem ježišovým, přišla by doba a nastal by tobě pláč
& nářek, ale pak bylo by již pozdě, byl by to pláč a nářek zou
falce. O prosím, zapřisáhám vás, křesťané, popatřte v kajicnosti
na to Srdce ježíšovo trním zbodené a poznejte dne navštívení
svého. Proste ježíše svého za milost slzí a kajicnosti, abyste

pravým
pokáním odvrátili
od sebe
zahynutí.
— druhém zje
9I.áskyplný,
dobrotivý
ježíš ortel
nařídil
při Sve'm
vení bl. Marketě: »Každou noc ze čtvrtka na pátek súčastníš se
mého zármutku a oné smrtelné úzkosti, kterou jsem pocítil na
hoře Olivetské, v zahradě Getsemanské; mezi jedenáctou a dva
náctou hodinou budeš ležeti tváří svou na zemi a se mnou budeš
prositi spravedlnost božskou o milosrdenství pro hříšníky.: Tak
připomínal Kristus ježíš služce Své druhou strastiplnou chvili,
kdež Srdce jeho zármutkem stísněno hořekovalo před učenniky:
»Smutná jest duše má až k smrti.c Bylo to tu noc, když po
večeřev naposled s učenníky, odešel s nimi do zahrady Getse
manské, aby se tam připravil k nastávajícímu utrpení. A tu po
drobuje se jako slabý křehký člověk zármutku smrtelnému. Vy
bízi učenníky k společné modlitbě, hledá u nich útěchy, ale oni
spánku se oddali; vrací se, aby opět prosil Svého Otce nebeského;
ale Pán jakoby hlasu jeho neslyšel. V temnotách nočních, bez
opory, bez útěchy, zcela opuštěným se cítí: bázní se třese, pot
krvavý z čela i z celého těla se Mu řine; nemůže se udržeti na
nohou, ale tváři k zemi padá, pološeptem vzdychaje po třetí:
»Otče můj, jc-li možné, at“ odejde ode mne kalich tento, ale však
ne jak já chci, ale jakž Ty chceš.<< Mat. 26, 39.

Strasti smrtelné podrobuje se jednorozený Syn Boží, Spasitel
náš. O ježíši dobrý, Mistře můj, zdali bez pohnutí mohl bych
patřti na Tebe tam v zahradě Getsemanské; zdali bez citu a tvrdě
mohlo by zůstati i tu srdce mé při Tvém žalostném vzdechu v této
úzkosti Tvé? O dovol, abych připojil se aspoň duchem k Tobě
v té žaluplné opuštěnosti Tvé a porozuměl této Tvé tísni a po

chopil příčinu její! Ano zeptejme se Ježíše svého, který přece
tak dobrovolně k utrpení Svému se odhodlal a všechny útrapy
ano i smrt Svou napřed učenníkům oznámil, proč že nyní tak
veliké úzkosti podléhá? A Ježíš odpovídá slovy žalmisty Páně:
»Bolestiv smrti obklíčily mne a proudové nepravosti zkormoutili
mne.“ Zalm 17, 5. Hříchové lidstva tedy, které Kristus, Vykupitel
náš, na Sebe převzíti se uvolil, nepravosti všech stavů, všech věků;
zpupnosti, pýchy, výbuchy hněvu, hancbnosti smilstva, zatvrzelost
lakoty, křivdy nespravedlnosti a jakkoli se jmenují všechny ty
neřesti prohřcšilého lidstva: ty všechny ulehly na srdce Jeho, ty
bezpočctným trním je zbodaly, ty obklíčily Jeho mysl; On vidí
všechnu hrůzu a trestuhodnost jejich, cítí tu do nebe volající rou
havost jejich a to vše působí Jeho nevypravitelnou úzkost, to nutí
Jej k tomu žaluplnému vzdechu, to vyvodí krvavý pot na čele
Jeho. Kristus, Jenž nelekal se muk smrtelných, děsí se ohavnosti
hříchů; neb nepravosti všech nás složil Bůh na Něho. Uzkostí
nevypravitelnou stísněno jest láskyplné Srdce Ježíšovo nad osudem
těch, u nichž by vykoupení Jeho na zmar přišlo. A ty, křesťané,
hříchů svých se nelekáš.> Ty lehkovážně jich dále se dopouštiš,
v nich si libuješ, v nekajícnosti setrváváš? Rozeznal zajisté Kristus
Ježíš ve vševědoucnosti Své i hříchy každého z nás, cítil jejich
tíži, podlehal jejich kletbě; s bolestí viděl na mnohém snad zma
řenou Svou milost, děsil se záhuby nekajícníkům hrozící. O popatř,
křesťane, na to Srdce Ježíšovo trním zbodané, úzkostí smrtelnou
stísněné; poznej tu velikou lásku, s kterou tebe milovalo a to
alespoň kéž ku pokání tě pohne. Dnes rozpomeň se na nepra
vosti své, poklekni v duchu vedle Krista v zahradě Getsemanské
se modlícího, uvrhni se v kajicnosti na tvář svou a s Ním vzdychni:
»Otče, je-li možné, necht" odstoupí ode mne kalich záhuby, kterou
jsem zasloužil, a dopřej mně milosrdenství Svého, které Kristus,
Spasitel můj získal mi úzkostí smrtelnou a přímluvou Svou.<<
3. A ještě jednu přetěžkou tíseň zakusiti musilo to lásky
plné Srdce Ježíšovo, nežli bíti přestalo; bylo to v poslední chvíli
Jeho zápasu smrtelného na hoře Kalvarii. Již v zahradě Getse
manské byl potem krvavým zemdlený, napotom celou noc kru
tosti žoldnéřů byl týrán a mučen; u Piláta až do krve zmrskán
a trnovou korunou na hlavě zraněn, na cestě křížové od katanů
ucloumán téměř bez vlády a vysílen s tíží dovlekl se na horu
Kalvarii. Tu stržením roucha s těla Jeho obnoveny opět všechny
rány a krev zalila celé tělo Jeho, kteréž na rukou a nohou hřeby
přibíto ke kříži. Tak na kříži rozpjat uprostřed nevýslovných bo
bolestí visí po tři hodiny; 2 tisícerých ran proniká žhavá palčivost
celé tělo Jeho, vyprahlý jazyk žlučí a octem jest napájen; k mukám
těmto tělesným připojuje se i trýzeň duchovní: rouhání a posměch
nepřátel pod křížem. V takovém stavu nastává zápas Jeho smrtelný.
Tam v zahradě Getsemanské k prosbám Ježíšovým sestoupil alespoň
anděl s nebe, aby potěšil a posi-lnil smutnou duši Jeho; zde však
v tom nejdůležitějším, nejtěžším okamžiku okusití má Ježíš nej
větší opuštěnosti: srdce bolestmi téměř překonáno ustává v tlu
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kotu svém, tesknost smrtelná obkličuje duši jeho; nikde útěchy,
nikde pomoci. Tot“ ten trpký kalich smrtelného zápasu a ježiš
nanejvýš ztrápen, pln úzkosti volá: »Bože můj, Bože můj, proč
jsi mne opustil;> Mat. 27,46. Co znamená ten výkřik žalostný?
Není to snad nářek zoul'alý, ale jest to výraz bolesti a opuště
nosti, kterou působí pokuta hříchu, totiž smrt. Toto poslední dosti
učinčni přinésti chtěl Spasitel na vykoupení lidstva a proto za
kusiv tuto poslední pokutu ihned s důvěrou a oddanosti dopo
roučí duši Svou a duše vykoupenců Svých v milosrdenství Boha
usmířcného volaje: =»Otče, v ruce Tvé poroučím ducha svého;
Luk. 23, 46, a nakloniv hlavy vypustil duši.
Tak umírá za lid ]ežíš, božský Vykupitel náš; tak podstoupil
pokutu již prvním lidem za hřích jejich ohlášenou; tak přinesl
dostiučinění za urážku Bohu způsobenou. Zemřel smrtí trpkou,
již předcházela tesknost a tíseň smrtelná a ta žalostně pronikala
duši, bolestně zbodávala Srdce Ježíšovo; k naznačení této úzkosti
smrtelné ukázal Pán Ježiš bl. Marketě Srdce Své trnovou korunou
ověnčené. I vám, rozmilí v Kristu, představuji dnes to nejsv. Srdce
ježíšovo tak bolestně zbodané, i vám připomínám Krista, Spasitele
našeho v smrtelném zápasu na kříži. Proč že podstoupil tu pře
trpkou smrt.> Pro nás a z lásky k nám, aby nám zasloužil šťastnou
hodinku smrti, o niž Boha tak často p_rosíme. A co znamená ta
tesknost ]eho smrtelná? Varuje před strašným osudem těch, kteří
umírají, aniž by milosti vykoupení svého použili. Mát' smrt vždy
dosti trpkosti do sebe jakožto pokuta hříchu a proto přirozenost
naše před ní se třese a hrůzou naplněna bývá; avšak před zoufa
lostí smrtelnou chrání nás víra, sílí nás naše důvěra v Boha.
»Bojím se,“ říkal jistý světec, »nc umříti, ale umříti hříšně a ne
kajicně.: Těm zatvrzelcům na výstrahu kéž by do duše zněl ten
tesklivý povzdech Ježíšův: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustill<< Ta děsná opuštěnost \' hodince smrti, tot" zasloužený
trest těch, kteří v životě opouštěli Boha, jednáním svým se Mu
zpronevěřili, na časté výstrahy a napomínáni odpovídali jen po
hrdáním, zhrdli Bohem za živa, zatvrzení, opuštěnost od Boha
pociťují v hodince smrti a to právě naplňuje je hrůzou, dohání
je k zoufalství. Před takovou nekajicí, zoufalou smrtí chraniž nás
to láskyplné Srdce Ježíšovo, jež i ty zoufalce ještě v posledním
okamžiku jakoby získati chtělo, s nimi opuštěnost cítí, ale přec
ještě v posledním dechnutí k Bohu je volá, jim, když duši již
vypouštěti mají, předříkává: :Otče, v ruce Tvé poroučím ducha
svého.<< Aj vizte to Srdce Ježíšovo, které po celý život až do
posledního vzdechnuti tak velice nás milovalo, kéž by i od nás
bylo milováno. »O jak lehce se umírá, ubezpečuje bl. Marketa,
jak lehce se umírá tomu, kdo ctil nejsv. Srdce Toho, který nás
bude souditi.<<

*

*

Viděli jsme dnes v duchu to láskyplné Srdce ježíšovo, trním
ověnčené, slyšely jsme ty tesklivé vzdechy z něho vycházející
a přesvědčilijsme se,že opět byla to láska, která to Srdce ježíšovo
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tak žalostně vzdychati učila, — láska a starostlivá péče o naše
spasení, slyšeli jsme láskyplného Ježíše vzdychatí nad nekajícím
Jerusalémem, viděli jsme Jej v zahradě Getsemanské potem krvavým
zalitého & teskností smrtelnou obklíčeného nad tíží a kletbou
hříchů. slyšeli jsme konečně'í povzdechy Jeho smrtelného zápasu
na kříži. Rozmilí v Kristu! Jak mnohý ten povzdech Ježíšův
platil i nám! Okem vševědoucím patřil Ježíš i na nás, předvídal,
jak my se k Němu chovatí, jak o spasení své pečovatí budeme;
ano. předvídal i naši hodinku smrti, která dříve neb později na
(lejdc nám: a snad plakal, vzdychal, teskníl Pán Ježíš i nad námi.
Odprosme 110 dnes, že jsme i\lu tak ztrpčovalí utrpení Jeho, ale
též v kajícností Ho poprosme, aby milostí Své a Svého milo
srdenství ncodjímal nám. Ano, Ježíši náš, dopřej, abychom v skrou
šeností 'poznali den navštívení svého, neodvracuj se od nás, ne
zanechávej nám srdce naše pusté; pohni je láskou Svou ku po
kání a ku lítostí. Kletba hříchů naších stísnila Srdce Tvé, potem
krvavým zalila tvář Tvou, až k smrti Tě uštvala; neopouštěj nás,
() Ježíši, zvláště v hodinku smrtí naší nedej nekajícně, nešťastně
umříti a potěš í posilní nás v ten nejdůležitější okamžik milostí
Svou. Stůj při nás i v posledním našem tažení, af příkladem
Tvým poučení umíráme s těmi důvěrnými slovy: »Otče, v ruce
Tvé poroučím ducha svého.: Amen.

vu.

Veliký pátek.
Srdce Ježíšovo kopím proklané .— základ a kořen
kříže spásy.
»Ejhle to srdce, které lidi tak velice
mílovalo a od nich tak málo jest mi
lováno.:
Zjev. bl. Markety.

Naposled ještě v letošním postním rozjímání připomínám
vám, zbožní posluchači, tato slova lásky Ježíšovy; ta slova plna
hlubokého dojmu, kterýmiž druhdy Kristus Ježíš blahoslavené
Marketě na ncvděk lidský si Stýskal, za opětování lásky své prosil
a těm, kdož k Srdci Jeho s oddaností přilnou, i hojnou odměnu
sliboval. Dnes však o výroční veliké památce smrtí Ježíšovy po
užívám já slov těch, abych jimi odevzdal vám, vykoupencí Ježí
šovi, ten vznešený, předrahý odkaz, který učinil vám Spasitel váš
umírající na kříži; a co že pozůstavil vám? Tam patřte k otevře
nému boku Jeho: tam v tom boku dotlouklo to Srdce, které vás
tak velice mílovalo. A toto Srdce láskyplné odkázal vám ukřižo
vaný Kristus. Když druhdyvblahoslavená Marketa slibem posvát
ným se zavázala božskému Zeníchu svému, ukázal jí Kristus Ježíš
nejsvětější Srdce Své, zářící jako slunce se širokou, hlubokou
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jizvou; kolem srdce vínula se koruna trnová a ze středu jeho
vzhůru vynikal kříž paprsky plápolajícími ozářený. l promluvil
Pán ježiš k blahoslavené Markctě: »Veliké mám zalíbení v tom,
když láska Moje ku lidskému pokolení splácena jest úctou k to
muto Srdci Mému. Přeji si proto, aby obraz Srdce Mého veřejně
byl vystaven lidem, by necitelná srdce jejich tím obměkčena byla.
Na ty ale, kteří toto Srdce Mé ctíti budou, vyleji milost a po—
žehnání Svém Tak zní, rozmilí v Kristu, ta závěť ukřižovaného
]ežíše! přijmete tedy odkaz umírajícího Vykupitele: S r (1c e Jež í

šovo kopím proklané, základ to a kořen kříže

spás'y, o kterémž odkazu s pomocí Boží promluvím.
O ]ežíši ukřižovaný, jenž jsi i při smrti Své v nevýslovné
lásce nás byl pamětliv, dej nám poznati velikou cenu odkazu
Tvého, abychom rozjímajíce o nejsvětějším Srdci Tvém, poroz
uměli že ono jest základem naší spásy na kříži nám získané, že
ono jest i branou k životu věčnému vedoucí.

Pojednání.
Posvátná na nejvýš dojemná to památka, kterou koná dnes
Církev svatá. Kristus, vtělený Syn Boží, k smrti odsouzen, ke
kříži přibit uprostřed nevýslovných bolesti umírá. Učiniljiž poslední
pořízení Své, naposled pozvedá zraků Svých vzhůru k nebesům
a jakoby oznámiti chtěl Bohu věčnému naplnění úkolu Svého,
volá: »Dokonáno jestť<<Ano, dokonáno jest dílo, které Mu Otec
nebeský dal, aby je činil; dokonáno i utrpení, nebo nemají židé
více muk a potup, jež by na Spasitele uvalili; dokonáno jest dílo
našeho spasení, hřích shlazen, hněv Boží usmířen, milost získána.
Když takto vše dokonáno, ]ežíš nakloniv hlavy, vypustil duši. ——

1. Ježíš mrtev; i otevřena závěť ]eho a slyšeli jste, kterými
slovy prohlásila vám ji Církev svatá: »licce lignum crucisd
»Ejhle dřevo kříže, na němž spása světa pnělanx Hle, lide kře

sťanský, toť první odkaz, který ti činí ]ežíš, Spasitel tvůj: Kříž

\; Srdci ježíšově zakotvený.

Sv. Ignác, muž Boží, uzřel jednou ve vidění planinu velikou
a na ní dvě vojska stojící proti sobě. Na praporu vojska levého
stálo heslo: »Bohatství, rozkoše, slávab To byl prapor Luciferův.
Na praporu vojska pravého stál nápis: »Chudoba, pokora, utr
peníf<<a prapor ten byl kříž ]ežíšův. Atak zdá se mně, že lidstvo
rozděleno jest ve dva prapory; a bohužel! co účastníků hrne se
pod prapor Luciferův! ovšem svůdce ten slibuje jim vše, co by
hovčlo převráceným žádostem jejich; náruživosti jejich podněcuje,

k násilnostemabezprávím svádí, bezuzdnost aprostopášnost hlásá
jménem svobody. Heslo jeho jest: Užívejte světa, nebojte se ni
Boha ni pána; nedbejte zákona ni práva! A žel Bohu! přemnoho
dává se jich zlákat k praporu toho svůdce pekelného, neb on umí
ukrývati tu propast, ku které vede sklamané stoupence své. ——
Druhý prapor jest, jak jsem řekl, kříž ]ežíše Krista, ten odznak
strádání, utrpení, zapíráni sebe; a Ježíš, Spasitel a Vůdce náš,

shromažďuje nás pod tímto praporem spásy, volaje k nám: Na
kříži dokonal jsem vykoupení vaše, na kříži krví Svou smyl jsem
vaše hříchy, na kříži za vás jsem dosti učinil: křížem dobyl jsem
vítězství nad nepřítelem spasení vašeho, v tomto znamení kříže
i vy zvítězíte, přidržíte-li se zásad Mých, a ty jsou: Milujte Boha
nade všecko a bližního jako sebe samého. Přemahejte náklon
nosti zlé a řiďte se pravidlem spravedlnosti a lásky. Tohoto pra
poru Mého se přidržte, volá Kristus Ježíš, a dovedu vás k spáse
věčné! Proto i Církev svatá dnes odevzdává nám tento odkaz
Ježíšův slovy: »Ejhle dřevo kříže, na němž spása světa pněla !:
Když v středověku křesťané v horlivém zanícení přihlašovali
se k výpravám křižáckým, aby dobyli svaté země z rukou ne
věřících, označováni byli odznakem kříže jako bojovníci Kristovi.
Avšak ač zevně všichni nesli na šatech znamení kříže, mnohým
bohužel v srdci chyběly zásady Ježíše ukřižovaného a tak mnohdy
celé výpravy na zmar přicházely a všechny námahy a oběti zůstá
valy bez účinků. Zdálo se, že pod praporem kříže všichni bojují
a přece vítězství nedosáhli; čím to;> Vzpomeňte, kde že zakotven
byl ten kříž, který ukázal Kristus Ježíš blahoslavené Markctě?
V Srdci, v tom láskyplném Srdci Ježíšově. Má-li tedy kříž Je
žíšův nám býti znamením vítězným k dobytí země svaté, totiž
království Božího, spočívati musí na lásce Ježíšově, posvěcován
býti musí těmi paprsky milosti, které vytryskovati spatřila blaho
slavená Marketa ze Srdce Ježíšova. »Co spomohlo by vše zname—
náni se křížem,: dí jistý svatý Otec církevní, »co to na kříž
Ježíšův ukazování, co kříže Ježíšova se dovolávání, ano, co pro—
spělo by i to jméno křesťana, kdyby chyběl nám základ všeho
křesťanství, láska — v Srdci Ježíšově zakořcnčná.<< ——

O lonské naší římské pouti putoval s námi též stařcčck
jakýs z Moravy, asi sedmdesátiletý, ncsa ssebou poutní kříž.
S tim křížem vykonal mnohé i dlouhé poutě; bylsním na Vele
hradě a na posvátném Hostýně, v Praze na pouti sv. Janské,
na svaté Hoře, v Staré Boleslavi; vykonal s ním pouť i do svaté
země a do Říma s ním vloni po třetí putoval. Kříž ten z ruky
nedal, s ním z chrámu do chrámu chodil, v rukou jej drže se
modlil, s ním svaté svátostí přijímal, s ním i odpočíval; všechno
snad by byl spíše opustila zanechal, než aby byl odložil ten
věrný odznak pouti své. Stále na očích chtěl míti to znameni

neskonale
lásky AJežíšovy,
který
nás až
konce
a to až k smrti
kříže miloval.
taki my
patříce
na do
kříž,
připomínejme
si tu
velikou cenu, za kterou vykoupení jsmel. Kor. 6, 20. ; ne zlatem
ani stříbrem, ani jakou jinou mzdou, ale tím nejdražším, o čem
svatá víra jen tušiti může — krví jednorozcného Syna Božího, na
kříži usmrceného, vykoupení jsme. () jak drahocenná tedy jest
duše naše! Lidstvo již propadlo spravedlnosti Boží, ztratilo ráj,
kletba nad ním vyrčena, propast záhuby věčné šklebila se již pod
nohama jeho, vše zdálo se býti ztraceno; a tu hle, předstupuje
před Otce Svého jednorozený Syn loží sc znamením spásy —
s křížem ——na němž zadostučiniti jest ochoten a lidstvo jest za
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chováno. O, jak drahocenný, jak mocný jest ten kříž Ježíšův!
\'še od něho můžeme očekávat, ale nezapomínejme, že kotví
v Srdci Ježišovu: láska našeho Spasitele tak divotvorným, tak
mocným ho učinila. S láskou proto a s oddaností i my přilnouti
musíme ku kříži Ježíšovu, jak učinila to i sv. Magdalena z Pazzí;
ona zajisté objímajícalíbajíc kříž zdychala: »O lásko má, 6 svatý
kříži Ježíše mého, kdy budu moci tebe dokonale occniti! Tys
základ víry mé, nebo hlásáš mně Vykupitele mého, pro mne
ukřižovaného; tys zdroj naděje mé, nebo zaručuješ mně odpuštění
a milosrdenství; tys podnět lásky mé, nebo učíš mne milovati
Toho, který prve a tak velice mne miloval; tys záruka spasení
mého, nebo tys k nebi pozvedl tu oběť smiřitelnou za spásu světa.“
Nuže, nejmilejší, přijměte i vy plni vděčnosti ten odkaz, který
Ježíš Kristus zanechal vám po smrti Své: kříž v Srdci Jeho za
kotvený. Tot jest to dřevo života, ze Srdce Ježíšova vyrostlé.
Rozjímejte vděčně zvláště dnes o slovech Ježíšových: Ejhle to
srdce, které lidí tak velice milovalo; ten kříž pak vSrdcí Ježíšově
zakotvený budiž vám odznakem a pomníkem neskonalé lásky
našeho Spasitele Ježíše Krista. ó pozdraveno, tisíckrát pozdraveno
budiž dnes to dřevo kříže, na němž spása světa pněla! —
2. Však nejen kříž ze Srdce vynikající, ale celé Své Srdce

odkázal námJežíš, Spasitelnáš, a to Srdce trním ověnčené

s ranou zející, z níž poslední kapku krve vycedíl
za spásu

naši.

Ne náhodou snad, ale z prozřetelnostibožské

zajisté stalo se, že když vojínové, majíce odklidití odsouzence,
uzřeli Ježíše již mrtvého, jeden z nich bok Jeho otevřel a jak
evangelista Páně dokládá, vyšla ze srdce probodcného krev a voda.
Ejhle, tak chtěl nám Kristus i po smrti dáti důkaz Své nejšlechet
nější, nejstálejší lásky. Celý život, všechno myšlení, přání a půso
bení Své obětoval pro spasení naše; pro nás podstoupil i nej
bolcstnější muky a nejpotupnější smrt, až do posledního vzdcchnutí
nás byl pamětliv. Když pak to láskyplné Srdce Jeho již bíti pře
stalo, otevříti nechal bok Svůj kopím, a b y c h o m k S r d ci

Jeho měli přístupu a vněm hledali svou skrýš,
svou útěchu a posilu.

Na bezpečnou tuto skrýš upozorňuje nás bolestná Rodička
Boží. Kdo vypíše ty muky a bolesti, které zakoušcti musila tam
na Golgotě pod křížem, na němž božský její Syn ducha vypustil.
Krvácclo srdce její, ale nepodlehla těžkému tomu pokušení; tam
zasloužila si jméno královny mučenníků. A kde že dostalo se
ochrany ztrápené duši její u prostřed všech těch nevýslovných
strasti.> V přesvatém Srdci božského Syna jejího. Dobře dí za
jisté sv. Bernard, že duše Rodičky Boží v Srdci Ježíšově spočívala,
od něho nemohouc se odtrhnouti; proto kopí vojínovo, jež pro
niklo Srdce Ježíšovo, zranilo i srdce Marie Panny; tam meč bo
lestí pronikl duši její, jak předpověděl jí stařičký Simeon; však
i tu ránu snesla odhodlaně s důvěrou volajíc: Aj já dívka Páně,
staníž se mi podle vůle Boží. Bratře, sestro v Kristu, Srdce Ježí
šovo budiž i tobě skrýší a ochranou v těžkém pokušení tvém. l—lle
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otevřeno jest; tam do Srdce Ježíšova se utec, tam najdeš i Srdce
bolestné Rodičky Boží a ta zajisté v ochranu svou tě přijme, jako
dítě své a byt' kopí nepřátelské opětně namířeno bylo proti tobě
až i do toho Srdce Ježíšova, Matička Boží zadrží ten tvrdý hrot
a přivine tě k mateřskému srdci svému, ukryje tě v srdci svém:
Srdce Ježíšovo za pomoci Rodičl. Boží bude ti skrýší a ochranou.

Však i útěchu

poskytne tobě v dobách zlých a strasti

plných. Na doklad připomenouti mohu miláčka Páně. Dobrý
Mistr předvídal zkormoucenost a stísněnost všech učenníků při
nastávajícím utrpení; zvláště, však líto Mu bylo miláčka Jeho
sv. Jana. Proto při poslední večeři nechal jej odpočívati na lásky
plném Srdci Svém; proto při Svém loučení s učcnníky láskou
vroucí tiskl miláčka k Srdci Svému a ztoho Srdce Ježíšova nabyl
sv. Jan útěchy, že kdežto všichni ostatní malomyslností překonání
se rozprchli, on setrval pod křížem a pak po sundání těla Ježíšova
s kříže pln vděčnosti a vroucí lásky líbal to probodené Srdce
božského Mistra svého. Po příkladu sv. Jana beřte i vy, zbožní
křesťané, útočiště své k otevřenému Srdci Ježíšovu; a jestliže
snad bude i vám zakoušeti nevděku, bezpráví a křivdy, s miláčkem
Páně s důvěrou zulíbejtc je: v Srdci Ježíšovu zajisté naleznete
útěchu.
A konečně i p osilo ti bude vám to Srdce Ježíše Krista
v životě, obzvláště u věrném plnění povinnosti, které před
pisuje svatá víra a vyžaduje spása duší vašich. Na potvrzení
toho uvedu, co stalo se s pochybujícím nevěřícíin Tomášem.
Nechtěl on uvěřiti ostatním apoštolům, že viděli Pána vzkříšcného;
všechno ujišťování jejich zůstávalo marné; nuže, co přivedlo jej
konečně k přesvědčení? Pán Ježíš zjeviv se po druhé, odhalil Svůj
bok a vyzval Tomáše řka: »Vztáhni ruku svou a vpusť v bok
můj a nebudiž nevěřící, ale věřící.<<Jan 20, 27. A hle, sotva uzřel

Tomáš tu otevřenou jizvu, která vedla k Srdci Ježíšovu, posílněn
u víře pln pokory na kolena se vrhá volajc: »Pán můj a Bůh můj !
popatř, křesťane, na to otevřené Srdce Ježíšovo, ono
hlásá zjevně tu neskonalou lásku tvého Spasitele; a poznáš-li tu
lásku Jeho, pak odstoupí zajisté všechno pochybování, ustane
všechna nerozhodnost, nebude potřebí jiných důkazů a pohnutek,
ale s oddaností i ty vyznáš s Tomášem: Pán můj a Bůh můj!
Nuže chápete, rozmili v Kristu, velikou a převzácnou cenu
odkazu Ježíšova, když Srdce Své zbodené vám pozůstavil.> V ote
vřeném Srdci Ježíšovu naleznete ve všech poměrech a potřebách
života ochranu, útěchu a posilu, nebo ono jest svědectvím, že
Kristus ukřižovaný až do konce vás miloval. Právem tedy mohl
říci: Ejhle to Srdce, které lidi tak velice milovalo — kéž by
s vděčností, důvěrou a láskou k přesvatému Srdci Ježíšovu, při
lnulo i srdce vaše!
Dnes právě konáme památku závěti Ježíšovy, učiněné na
"kříži, v nížto Své láskyplné Srdce odkázal, a to Srdce

otevřené,

jak vykládá veliký Učitel církevní sv. Augustin;

nebo nepraví sv. evangelista, že vojín bok Ježíšův probodl neb
Rádce duchovní.
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proklál, ale otevřel;

otevřeným bokem mčl nám býti zjednán

přístup k Srdci ježišovu, kteréž ukazuje cestu k životu věčnému.
Skrze Srdce ježíšovo otevřena jest zajisté brána nebes, nebo
z toho otevřeného Srdce ježíšova vyšla krev a voda k obmytí
a posvěcení duše naší. Itu poslední kapku krve Své vycedil
Kristus ježíš, aby nikomu nescházelo proštředku k posvěcení a
nikdo aby ,stěžovati si nemohl, že nebylo mu možno spásy do
sáhnouti. »O požehnané sv. kopí, ó blahoslavené to boku Ježíšova
otevření, volá sv. lnnocenc, nebo ze Srdce Krista Spasitele vy
prýštily se nám prameny milostí, jimiž obmyti mohli bychom před
stoupiti před Boha nejsvětějšího s důvěrou prosice: Pro nejsvě
tější Krev božského Syna Tvého na spasení naše vylitou, smiluj
se nad námi a přijmi nás do slávy věčné.“ O zulíbejme tedy
dnes plni vděčnosti to zbodené Srdce Ježíšovo, které tak velice
nás milovalo, že zcela za nás se obětujíc vycedílo i poslední kre\r
na spasení naše. O-tisíckráte budiž pozdraveno nejsladší Srdce
]ežíše Krista!
Nyní pak k Tobě, ]ežíši ukřižovaný, obracíme vroucich
proseb svých. Poznali jsme v letošních rozjímáních předrahé Srdce
Tvé jakož zdroj neskonalé Tvé lásky k nám, kdežto svědomí naše
z nevdčku, z urážek a nekajicnosti nás vinilo. O neodvracuj od
nás, dobrý ježíši, Srdce Svého, nedopust, aby krev Tvá, pro nás
vylitá, na nás zmařena býti měla. Přijímáme ten vznešený odkaz
Tvůj, na kříži učiněný: Přesvaté Srdce Tvé, trním ověnčené,
kopím probodené a křížem označené, a slibujeme Tobě zde pod
křížem, že v životě i v smrti neustaneme

uctívati a vzývati pře—

svaté Srcc Tvé. Ty ale, předobrý Ježíši, jenž ctitelům božského
Srdce Svého milost a požehnání Své jsi zaslíbil, dopřej nám,
abychom v láskyplném Srdci Tvém nalezali vždy skrýš a ochranu,
útěchu a posilu, spolu pak i naději a záruku života věčného.
Amen.

Patero řeči na neděle postní o cíli člověka.
Napsal FR. BLAŽKO, farář v Noutonicích.

V.
»Bůh chce, aby všickni lidé spasení
byli.:
1 Ti

Veliká jest mezi lidmi různost co do smýšlení, co do zásad,
co do povahy, ale vjednom všickni se srovnáváme: »všickni
chceme

býti šťastni. <<

Co jest to šťastným býti? Viděli jste již na zemi šťastného
človeka? Odpovíte mi: Nikoliv' Ptejte se slunce, měsíce a lnčzd
které na tolik milionů synů lidských záři svoji rozlévají, jestli'
mezi nimi byl některý opravdu šťastný, a ony odpoví vám: Ne
vidčli jsme žádného.
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Proto také já nemohu říci: co jest to šťastným býti.
Však nikoliv! Takovou odpověď nesmím láskám vašim dáti.
Touhu po štěstí všickni v sobě máte, všickni tušíte, že něco býti
musí, co by člověka_šťastným učinilo a to chcete na mně zvěděti.
Nuže slyšte: Stastný jest ten člověk, jehož rozum nalezl
neklamnou pravdu, jehož vůle nalezla pravou svobodu, jehož srdce
nalezlo nikdyfms' neměnící lásku. A může to člověk nalézti zde
na zemi?_Nikdo, nikdy, nikdel!
Toto štěstí musime hledati a nalezneme je v jiném světě,
v jiném životě, to nalezneme u Boha a v Bohu!
A nalézti je můžeme, nalézti je můžeme všickni; neb »B ůh

chce, aby všickni lidé spasení byli.<<
A to bude předmětem dnešního (posledního) postního roz
jímání:Konečný cíl člověka jest, aby věčně bla
že ný byl.
0 Pane! kter'ýž jsi miláčka Svého Jana zasvětil v tajemství
Božství Svého, sv. Pavla vtrhl až do třetího nebe, sv. Stěpánu
nebe otevřel jsi — povznes mysl moji tam v tu říši věčné blaže
nosti, aby mohl slabý jazyk můj sděliti, co tam připravil jsi všem,
kdož v Tebe věří, v Tebe doufají, Tebe milují!

Pojednání.
1. Šťastný může býti předně jenom ten, jehož rozum poznal
jistě všecku pravdu a jest prost všeliké pochybnosti: který všecko,
čeho žádá sobě věděti, před sebou vidí jako jasný den.
A který člověk na zemi toho štěstí došel? Jak málo jest těch,
jichžto duch letem orličím vznáší se vzhůru v říši pravdy A ptejte
se techto velikánů, našli-li již všecku pravdu, jsou--li již šťastni?
A oni odpoví vám: im více víme, tím méně víme!
Divná to řeč a přec pravdivá! Čím vyšší hory dostoupi
poutník, tim širší obzvorse před ním rozprostírá; tak se to má
i s duchem lidským. Cim více lidský duch se povznesl, tím více
pozoruje, jak ta říše pravdy jest nezměrná.
Tak se děje těm velikým učencům. I jejich rozum nemůže
všecko postihnouti; nemohou toho štěstí dojíti zde, aby vše vě
děli a jistě věděli.
A což teprv ti ostatní, počtem mnohem četnější, kterak
mohou uspokojiti rozum svůj, aby všecku pravdu věděli, a jistě
věděli;>

Přátelé drazí, toho štěstí člověk zde na zemi nenalezne.
Nalezne je teprv v oné říši, kde zřídlo všeliké pravdy se nalezá,
nalezne je tam, kde moudrost Boží jako slunce ozařuje pravdou
duchy nebeské!
O tom ujišťuje nás sv. Jan v knize Zjevení: »A noci více
nebude, a nebudou potřebovati světla svíce, ani světla slunce,
nebo Sám Bůh osvítí je.<<Apoc. 22, 5.
. O tom ujišťuje nás sv. Pavel: :>\Iyní vidíme skrze zrcadlo

v podobenství: tehdáž pak tváří v tvář. Nyní poznávám s částky:
28*
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ale tehdáž poznám, jakož i poznán jsem. : I Kor. 13, 12. Tam
na věčnosti, v říši nebeské, Bůh dá se poznati duchům blažený-m
ve vší Své velebě a tím že Boha viděti budou, ním. i poznají

všecku pravdu; neb jako slunce jest pramenem světla, tak Bůh
jest pramenem \šeliké pr,avdy ano Bůh jest: pravda!
A to bude blaženost nevýslovná pro duši lidskou, znáti
a věděti pravdu a to na věky'
Drazí v Kristu, přejete sobě_dojíti toho štěstí.> Přejete sobě
viděti na věky Boha tváří v tvář.> Přejete sobě, aby rozum váš

nnsycen byl pravdou neklamnou?
Nuže, jak štěstí tohoto byste dojíti mohli, to vám sdělil
Syn Boží: »Kdo věří, spasen bude, kdo nevěří, bude zatraccn.<:
Kolikráte asi mnohý z vás se horšil pro tento výrok. Snad
v této chvíli uznáte jeho pravdivost a důležitost.
Rozum nazývá Se okem duše: ale toto oko samotné k Bohu
patříti nemůže, nemůže jej poznati; k tomu napomáhá víra, která
jest světlo rozumu. Clověk ale, zvláště křesťan, má již zde na
zemi k Bohu patřiti, jej poznávati; proto musí na pomoc bráti
\ííu; nečiní-li toho, zavrhujc--li víru, zbavuje rozum světla, stává
se
duševním
slepcem,
a jest—liv tom stavu na věčnost se odebcřc,
zůstane
slepcem
na věky!
O orlu se bájí, že zx—ihymláďata k slunci pozvedá;

které

7 nich s to jest jasnost slunce snésti, to sobě ponechá — jiné
zavrhuje.
Človek, který vírou povrhl a tím i Boha nepoznal, nesnese
jasnost jeho po smrti — proto tam odsouzen bude, kde temnota
jest ustavičná. Kdo uvěří, spasen bude — kdo věří, ten Boha
pozná a zřítí bude na věky, kdo neuvěří, bude zatracen — kdo
neuvěří, neuzří, nepozná krásy a veleby Boha na věky.
2 Šťastný jest dále ten, jehož vůle jest v pravdě svobodná.
Svobodná v pravdě jest ale vůle, již nemůže ublížití ani
pokušení ani zlé žádosti. V pravdě svobodná jest_ vůle, která více
hříchu báti se nemusí, která hřešití nemůže. St'astný jest tedy
dále ten člověk, který nemůže hřešiti.
Který ale člověk tohoto štěstí zde na zemi dosíci může?
Vždyť praví Písmo svaté, že i spravedlivý sedmkrát za den
hřeší! —
Není stavu, není věku, není místa, není hodiny, kdy by
člověk jist byl před hříchem!
Drazí v Kristu, toho štěstí, aby vůle lidská požívala úplné
svobody, toho štěstí, aby se člověk více nepotřeboval báti hříchu,
toho dojde teprve tam, kde Bůh nejsvětější kraluje, kam přístupu
nemá ďábel, kde zlé žádostiv na vždy z duše vymizí, kde zlý
příklad více působíti nebude. thmc v Zjevení 2, 7: »Tomu, kdož
zvítězí, dám jísti se stromu života, kterýž jest v ráji Boha mého.:
A sv. Pavel [. Thess. 4, 7 praví: »Nebo nepovolal nás Bůh k ne
čistotě, ale k posvěcení.:
Duše, které na zemi zvítězí, nikdy více umírati nebudou,
hřích nebude míti více vlády nad nimi; nebo jako Bůh nejsvětější
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rozum jejich osvítí, že pravdu všecku poznají, tak i vůlijejich po
světí, že jenom dobré chtíti budou.
A mohl Bůh, stvořiv duši k obrazu a podobenství Svému,
mohl jiný cíl nám vyměřiti, než abychom na věky svatí byli.>
Nábožní posluchači, žádáte dojíti jednou svobody člověka
nejdůstojnějši, totiž abyste na věky svobodní, prostí byli hříchu?
Nuže pak budiž vaší usilovnou snahou, trhatí vazby hříchu, které
vůli činí otrokyní.
A když se tak dobře vmyslíte v ten konečný svůj cíl, jehož
důstojnost a vznešenost ani dostatečně pojmouti sto nejsme:
býti bez hříchu, býti svatými, zdalíž budete jestě sobě lehce vážíti,
jako žel Bohu posud to mnozí činí, zdaliž budete sobě lehce vá
žíti těch dvou nejmocnějších prostředků, napomáhajících k svobodě
mravní, napomáhajících k mravnímu pokroku, až i k samé svatosti,
zdaliž ještě lehce \'ážiti sobě budete: svátosti pokání a nejsvětější
S\át0$tl Oltářní?' Či chcete lépe věděti, co by vás z hříchu vy
léčiti mohlo a proti němu ubránití, chcete lépe věděti a znáti,
než božský Spasitel nás?
moji drazí, jak za tuto nevážnost, za toto pohrdání, snad
i za vzdor, pykatí musí mnozí a to na věky! ——

3. Sťastný konečně jest člověk, jehož srdce neví o žádném
zármutku a jež miluje, a jest milováno láskou nikdy se neměnící!
Ale řekněte mi, moji drazí, kdo již na světě toto štěstí nalezl?
Cí srdce dosud nepocítilo zármutku, nezakusilo nevděku a zloby,
čí srdce nebylo odtrženo načas aneb na vždy od bytosti vroucně
milované a milující;> Kdož neví, že každá radost zde na zemi
skrývá v sobě a tají bolest a trpkost, jež naplňují všecko srdce
lidské?
Drazí přátelé, toho štěstí zde na světě nenalézá nikdo! Zlato
a hcdbáví tak dobře kryje srdce bolem rozervané, jako roucho
sebe chudší a bídnější.
Toto štěstí nalezneme teprv tam, kde sídlí Bůh, bytost sama
v sobě nejvýš blažená, to nalezneme teprv v království nebeském!
Tam nebude žádného zármutku více, nebot" tam »setře Bůh vše
likou slzu sočí jejich a smrti více nebude, ani kvílení, ani kříku,
ani bolestí více nebude: nebo první věci pominulyn: Zjev. 21, 4.
Tam radost a blaženost ničím zkalcna nebude na radosti vaší
žádný neodcjme od vás.<<Jan 16, 22.

proč, přátelé drazí, nebude tam žádného zármutku, nýbrž
věčná radost? _Protože bude mezi Bohem a těmi dušcmj láska,
která nikdy se nezmění. O této lásce blaživé v nebi dí Zalmista
Páně 30, 20: »jak veliké jest množství sladkosti Tvé, Hospodine,
kterouž jsi schoval bojícím se Tebe.<<Tato láska nikdy nevypadne;
tuto lásku nic více nerozdvojí, jak ujišťuje sv. Pavel: »Jist jsem
zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížectvo, ani moc
nosti, ani věci přítomné, ani budoucí, ani sila, ani vysokost, ani
hlubokost, ani jiné stvoření nebude nás moci odloučiti od lásky
Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.< Řím. 8, 38. 39.
Nábožní posluchači, přejete sobě dojíti tohoto štěstí? Přejete
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sobě, aby tam na věčnosti účastni jste byli lásky Boží, která pře
vyšuje všeliký smysl?
Nuže, připravujtc již zde srdce své, učte se již zde na zemi
milovati Boha nade všecko! Nelněte příliš k statkům pozemským,
nevyhledávejte zde radost a rozkoš smyslnou; a jestli zakoušíte
mnoho trampot a svízelů, jestli nemoce, chudoba, nedostatek vše
liký mění život v pravé slzavé údolí, nereptejte proti Bohu a ne
naplňujte hořkosti anenávistí srdce své proti tčm, jichž snad kříž
tento netíží. Na zemi nebe nenajdete a žádná lidská moc vám
je zde nepřipraví. A když z vůle Boží rozloučiti se musíte 5 by
tostmi drahými na vždy, tu tím vroucnější láskou k Bohu přilněte,
majíce na mysli slova Krista Pána: »Kdo miluje otce neb matku,
syna neb dceru, bratra neb sestru více nežli mne, není mne hoden.:
Ano, moji drazí, nebyli bychom hodni tě věčné lásky u Boha,
kdyby bolest nad ztrátou jakoukoliv ze srdce našeho vytlačila
lásku k Bohu!
*

*

*

Tímto jsme, rozmilí v Kristu, letošní naše postní rozjímání
ukončili. Rozjímali jsme o cíli člověka, jenž jest jednak pozemský,
jednak věčný.
Cílem člověka zde na zemi jest: aby Boha poznal, jemu
sloužil, Jej miloval jej poslouchal; cílem pak člověka po smrti
jest: aby spasen t. j. v ě č n ě š t' a st 11ý a blažený byl.
Hned na počátku jsme slyšeli, že žádný rozum lidský ne—
vyzkoumal pro člověka cíle vznešenčjšího, než jest tento.
Všickni udávají za cíl člověka: pravdu, svobodu, lásku, bla
ženost. Ale mimo Boha tento cíl nikde není, mimo Boha není
pravdy. není skutečné svobody, není lásky člověka důstojné, není
trvalého blaha!
Nuže, moji drazí, neohlížejme se ani v pravo ani v levo,
nýbrž jděme cestou, kterou ukazuje svaté náboženství. Křestane,
proto jsi na světě, abys Boha poznal, Jemu sloužil, _lcj miloval
& poslouchal. Zůstaň věren tomuto svému cíli zde na zemi a
dojdeš jistě i cíle svého po smrti: věčného spasení. — Amen.
WWE—l—

Řeěi příležitostné.
Svátek svatého Jiří, mučennika.
Zivot sv. Jiří naším vzorem.
>Kdo miluje život svůj, ztratí ho, a kdo
nenávidí života svého na tomto světě,
k životu věčnému ostříhá ho.<
Jan 12, 25.

Náš božský Spasitel měl se již rozloučiti s tímto světem,
měl opustiti své věrné učenníky. jako pečlivý otec předvídal po
třebu, aby své milcné upozornil na všecky strasti, krutá pro
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následování, která jich očekávají. A proto v poslední řeči jako
na rozloučenou mluvil k nim: »Budou vás vydávatí do rad,
a v shromážděních svých budou vás bičovatí a před vladaře
i před krále vodění budete pro mne.c Mat. 10,
Předivná to řeč na rozloučenou našeho Spasitele.
Nedivte se, bylo tě jí potřebí, aby na všecko zlé byli při
praveni. ——O Bože a Spasiteli! jen trudnou budoucnost před
povídáš svým mileným učennikům? Zda nemáš ani slovíčka útěchy,
bys je potěšil? A hle, ani na útěchu nezapomíná Pán. Aby jim
dodal odvahy,
aby se
nedali
ut vířev
něho
dokládá:
»Kdo útěchy,
miluje život
svůj,
ztratíničím
ho<<,
j.kdo
'
tentozviklati,
časný
život za nejvyšší blaho má a jen o život veszcjší pečuje, ztratí
život věčný. Kdo však života na světě nenávidí, t. j. kdo si ne
zakládá na zachování života časného, ale hotov jest ho za mnc
obětovati, ten ho zachová k životu věčnému, tomu odplatim živo
tem nehynoucím v nebi.:
A účinek slov těchto byl? — Popatřte nejmilejší! Nesčetné
řady svatých mučenníků vztahovaly ruce své, pokládaly hlavy své,
aby podstoupily smrt, t.j. aby položily život svůj časný za Krista
Pána a jeho víru svatou. I přáli si svatí mučenníci, aby mohli
trpčtí pro jméno Kristovo, nenáviděli život časný, aby nalezli
život věčný. Důkazem toho jest nám sv. jiří, jehož slavnost dnes
osada zdejší slaví, jehož obraz patříte na oltáři. Svatý jiří do
kázal, že i ve stavu vojenském možno svatě žítí, že svatí nejen
věrně bojovali za své vladaře, ale i za svaté náboženství, že oběto
vali život za vlast pozemskou, ale i za nebeskou. —
Nuže, o čem mám jednati o dnešní slavnosti? Mám líčiti

udatnost sv. jiří jakožto vojevůdce? anebo ojeho štědrostikchu
dým hlásati.> I o tom bychom mohli rozjímati. Než přihlédnu ku
životu našeho sv. patrona vůbec, jenž i v nebesích jest vyvýšen,
a ukážu, čemu se z života jeho i my máme učiti. K tomu cíli
uvážíme: 1. jak jednal sv. jiří, 2. k čemu nás jeho příklad po
bádá. A tcntě obsah dnešní mé poutní řeči k vám.
Ty, svatý bojovníku za viru svatou, ty jasná hvězdo mezi
svatými mučenníky, jiří svatý, přímluv se, abych mluvil dnes
s prospěchem o sv. náboženství, za kteréž jsi život položil. Vy
pak poslyšte mě ve jménu Páně!

Pojednání.
I.

Křesťanství bylo židům ku pohoršení, pohanům ku posměchu,
a co jen zloba lidská mohla vymysliti a peklo zploditi, toho po
užívali nevěřící, aby vyrotili křesťanství a jeho vyznavače od něho
odvrátili. jak známo, vymýšleli nejkrutější muka, a chtěl-li kdo
věrným zůstati K1istu Pánu a jeho sv. učení, musil býti připraven,
že musí obětovati jmění, statky vezdejší, ba i tělo a život svůj.
A nastojtc, jak málo je příkladů, že by byli zapřelí Krista a víru
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v Něho! Naopak, jak stkvělé máme důkazy, že marně se snažili
ukrutníci svaté od víry odvrátiti! Zádali-li ukrutníci od nich jmění,
ochotně je vydávali, jestli je zbavovali úřadů a hodnosti, odcházeli
bez zdráhání, jestli jim hrozili mukami, těšili se na ně, byli-li
vedení na smrt, kráčeli radostně, aby vycedili krev svou. Sliby
i hrozby marně doznívaly. —-Krásný příklad statečnosti křesťanské
máme na sv. jiří, ochránci této nábožné osady.
Sv. jiří') pocházel dle podání z Kapadocie a to zrodu
šlechetného. Po smrti otcově odebral se s matkou do Palestýny,
odkud matka jeho pocházela, a kdež také statky měla. Za pano
vání císaře Diokleciána vstoupil do vojska, kdež byl pro udatnost
ctěn i milován od císaře tak velice, že ho Dioklecián ve vojště
povýšil k nejvyšším důstojnostem. Když ale r. 303 počal Diokle
cián ukrutně křesťany pronásledovati, předstoupil sv. jiří před
něho neohroženě a káral zcela zjevně jeho nespravedlivé počínání
s nevinnými křesťany, ano měl i tu odvahu, že roztrhl listinu,
jež obsahovala rozkazy ku pronásledování křesťanů.
Císař zuřil, poznav v jiřim křesťana. I dal jej do vězení od

vléci. Tu mu byly hory doly slibovány, tu opět vyhrožováno,
aby jen od křesťanství odpadl. Avšak 'sv. jiří setrval neohroženě
při nejkrutějších mukách, vždy pamětliv slov Kristových: Kdo
ztratí život svůj zde, nalezne ho — na věčnosti. Ano pohanský
císař poslal k němu jakéhos kouzelníka, aby ho přivedl na jiné
myšlenky. _Avšak sv. jiří právě tohoto přesvědčil o pravosti víry
křesťanské, nebot“ po přání kouzelníkově vzkřísil sv. jiří mrtvého,
poznamenav ho znamením sv. kříže. Tímto zázrakem byl kou
zelník pohanský tak doiat, že ihned opouštěje vězení, se přiznával
ku víře svaté, že se stal křesťanem.
Nic nezviklalo statečnost křesťanskou našeho svatého patrona,
ano i nápoj jedem otrávený neuškodil mu. Na to kázal jej císař
23. dubna 303 za městem stíti. Na hrobě jeho staly se “mnohé
zázraky, a tim sláva jeho se šířila, úcta k němu rostla, o čemž
i tato svatyně svědčí.
Sv. jiří se vyobrazuje obyčejně jako rytíř na koni, jenž
kopím draka potírá. Krásné to pobádání pro křesťany, kterak
mají samolásku, pýchu a jiné vášně krotiti a přemáhati, proti
draku pekelnému bojovati, raději muka a smrt trpěti, nežli
proti tomu hřešiti, jenž za naši spásu krev nejsvětější na kříži
proléval a bolestnou smrt podstoupil. Tak jednal sv. jiří. Byl.
u věku mužném, kvetoucím a přec obětoval, položil život časný,
aby věčného dosáhl, vládl značným jměním, zastával úřad vznešený,
— vše to obětoval pro Krista.
() jak častokráte jsme my choulostiví při snášení nejmenší

bídyautrpeníncpatrného!

l pohlédněme na sv.jiří, kterak z lásky

k Bohu, z lásky ku křesťanství věren sv. povinnosti všecko obětoval,
ba i život položil. Svatě žil, svatě umíral a tím nám všem příklad
zanechal, abychom i my jeho následovali. A v čem? tážctc se.
Na to odpovim v dílu
') Dle Donína životy svatých sv. I. str. 314.
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Příklad sv. jiří nás pobádá, abychom se všeho zřekli, co
s ctností křesťana obstáti nemůže, co se křesťansko-mravnému
životu příčí. Kruté doby pronásledování křesťanů pominuly. Avšak
podnes musíme podstoupiti boj se smyslnosti, s žádostí těla,
se žádostí očí a pýchou života.
Žádost těla zaslepuje tak mnohé lidi, že jen po rozkošech
smyslných baží, o věci vyšší o duševní nadosti pranic se nesta
rají. Tomu denní úkazy ve světě nasvědčují. O kéž by jen částečně
dbali lidé toho, co se spasení duše týká, jako dbají a horoucně
hledají, čím tělu poslouží! Opilec shání se jen po nápoji, aby
ukojil nemírnou žádost pití. Labužnícký břichopásek jedině to
vyhledává, co jeho hrdlo ráčí. A tu snaží se pro tělo vše \'y
získati, tělu hověti, oto pečují dnem nocí, ano i podstupují oběti
dovolené i nedovolené, aby jen tělo obsloužili. Ubozí zpozdilcíl
milujete život, jehož byste měli ncnáviděti.
Nečistota odnímá všecku radost na tom, co krásné, šlechetné,
duševní, nebeské jest, ano připravuje člověka 0 pokoj duševní,
a tím zbavuje radosti pravé. A přec poroučí Pán, abychom uměli
vládnouti nádobou svou, abychom se vystříhali příležitostí ku
hříchu, abychom se varovali světa svůdného. Tak jednal sv. jiří
u věku mladistvém, v plnosti síly a krásy, opovrhnul světem
a zůstal věicn Kristu Pánu.
Žádostivostí očí míní se hlavně bažcní po bohatství a statcích

vezdejších.l Lakomce liká a těší jedině lesk mamonu, jehož nemá
nikdy dosti. A proto tak mnohého svede ku krádeži, jiného
ku podvodu a nespravedlnosti, k lichvě. I zapomíná, že nepokojno
jest sndce člověka, pokud v Bohu nespočine. Zapomíná člověk
mamonou zaslepený, že má shiomažďovatí statky, jichž mol a rez
nekazí a zloději nevykopávají a nekradou.

——
Sv jiří io7dal jmění své chudým, aby Kristu náležel, dobře
věda, že pomijí svět i krása jeho.
Posléze zaslepuje mnohé pýcha života, že v nádheře a marní
vostí sobě libují. A proto upadají začasté v marnotratnost i bídu.
Dobře jest slušně a čistě se šatiti, avšak beze vší marnívosti.
Žena mainívá v domácnosti mnoho škodíiá, jak nejednou slýcháme
a čítámc příklady výstražné. — Za dnů našich chce každý býti
vznešeným, nádherným, více než se na jeho stav sluší a patří.
Rozmařilost a nádheiu nacházíme více než kdy jindy ve vsech
stavech, netoliko v městech lidnatých, ale iv chýších našich ven
kovanů. Moda se svými piůvodkyněmi, pýchou, paiádou, samo
libostí se vtírá do všech v15tev.A přec se jí máme varovati, ne
srovnáyá--li se s nevinnosti, s ctností.
O kdybychom častěji uvažovali, co překáží naší ctnosti, co
avdí zbožnému životu, jistě by nám svědomí naše povědělo, jakým
příležitostem, místům a osobám se máme vyhýbatí; svědomí naše,
ten soudce nestranný, by nás pobádalo, abychom sebe přemáhali,
Krista a jeho svaté následovali.
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\'e'lnělo by nadarmo slovo Páně: »Kdo miluje život svůj
(časný), ztratí onen věčný. <<—

tomu mezi jinými vybízí nás sv. jiří, jenž svého Spasitele
miloval a jemu věren ostal až do smrti své mučennické.
'luto věrnost jeho podávám křesťanským manželům. Krá
čejte s ní po všecky dny svého života, aby vás Pán nalezl věr
nými svými služebníky. Sv. jiří byl udatný, ale i nábožný. jeho
nábožnost vštípte sobě v srdce, jinoši a muži křesťanští, kteří
jednou budete náležetí stavu vojenskému. Nedomnívcjte se, že
když oblečete na se stejnokroj vojenský, že můžete odložiti
křesťanskou nábožnost. Sv. jiří, i jako velitel vojska ostal věren
Bohu svému, ostal svatým.
jeho štít doporoučím křesťanským pannám, aby ve všech
bojích života, nástrahách světa zachovaly nevinnost a čistotu srdce.
jeho bolesti a muky podávám všem, kdož v souženi a kříži jsou
postaveni, aby snášejíce trpělivě utrpení, dosáhli koruny věčné
se sv. jiřím.
A my všickni následujme ho v životě vezdejším, abychom
zasluhovali jeho mocné přímluvy a ochrany u Otce světel, k Němuž
abychom se dostali a s Ním věčně se radovali, přeju všem ze srdce!
Amen.

Josef Baar. farář a bisk. notář v Putimí.
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Bůh jest nejvýš moudrý.
Katechese ale analytické met-hody.
Podává Alois Dostál.

Budeme pokračovati vc vlastnostech Božích a poznáme, že

jest Bůh nejvýš

moudrý.

Cemu jsme se posledně o Bohu

učili? Ze jest nejdokonalejší bytost, že jest pouhý duch. Proč
jmenujeme Boha duchem? Poněvadž má rozum a svobodnou vůli,
ale těla nemá. Rozum a vůli musí míti každá duchovní bytost,
jinak by nebyla duchem. Podobné bytosti jsou také na zemi?
Ano; lidé. Z čeho se skládá člověk? Z těla a duše. Která částka
má tento rozum a vůli — tělo nebo duše? Duše má rozumasvo
bodnou vůli.
'
Ale jest veliký rozdíl mezi Božím a lidským rozumem.
Pozor! Co vi Bůh svým rozumem? Všechno dokonale od věčnosti.
Bůh ví nejenom jednu věc, ale všechny, ne polovičatě, ale do
konale, velmi dobře. Nemusí se učiti :: sjinými se raditi, ví
všechno co nejdokonaleji. Co ví rozum lidský? jenom některé
a ne všechny věcí. Na tisíce otázek musí človčk odpověděti:
»Toho neznám, otom nevím.“ Člověk jako dítě neví ničeho,
musí se teprve učiti. To přichází tak, jako když se po noci
rozcdnívá. Nejprve svítá, jest pološero, jasní se více a více,
paprsky sluneční zazáří a posléze slunce samo přichází. Jak jest _
na počátku v duši dítěte? Rovněž noc. Pak se jasní, dítě myslí
a pomalu se učí. Kdyby hned dalekou cestu v městě do lékárny
dělati mělo, co by se stalo? Zbloudilo
by na ulicích, přišlo by
na špatnou cestu.
Tak nedokonalým a chybujícím jest i rozum lidský. Nezná
všeho a i v tom, co ví, chybuje, může býti oklamán a obelhán.
Pokorně tedy musíme patřiti na Boha, jemuž jest všechno jasné
jako den, který všechno co nejdokonaleji ví a zná. On jest jako
světlem světa, ozařuje tmu našeho života a osvěcuje rozum náš
milostí napomáhající. —
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Říkáme, že jest Bůh duch, poněvadž má rozum a co ještě?
5 v o b o d n o u v ů ] i. Lidská duše jest také duch, co musí vedle
rozumu míti? Svobodnou vůli. Jaký jest rozdíl mezi svobodnou
vůlí Boží a lidskou? Dejte pozor!
Co umí dělati zedník? Stavěti domy. jaké? Příbytky, školy,
kostely. Umí zedník také dělati střevíce, boty? Neumí. Stoly,
lavice? Také ne. Péci chléb, vařiti, šíti.> Rovněž ne. Tak bychom
mohli dáti na tisíce otázek a vždy bychom musili odpovídati:
»Toho zedník neumí, neinůže.c Umí všechno? Nikoliv. Může dě
lati, co chce? Nemůže dělati všechno. Dělá jenom věc jednu.
Dejme tomu, že by chtěl stavitel postaviti pěkný kostel,
stačí, by řekl pouze: »já chci?<< jest již kostel hotov? Nikoliv;
k tomu potřebuje kámen, dříví atd. Kdo mu musi pomoci? Re
meslníci a umělci.
„
\'jerusalémě král Salomoun postavil krásný chrám. Ke stavbě
užil mramoru, cedrového dřeva z hory Libanonu, zlata, a umělci
nejlepší vše vnitř i vně zlatem obkládali a zařizovali co nejkrás
něji. jak sluje proto Salomoun, že překrásnou stavbu chrámu pro

vedl a rozumně všechno uspořádal? Jmenuje se moudrým
Salomounem. Moudrým jest tedy ten, který zná nejlepší pro
středky a umí jich užíti, by cíle svého dosáhl. Naproti moudre'mu
jest nemoudrý, hloupý, pošetilý. Mysleme si stavitele, který by
chtěl veliký kostel vystavěti, ale místo na pevném základě stavěl
by na písku. Mimo to by dal špatné dříví a ostatní materiál.
Bral by si dělníky, kteří ničemu by nerozuměli a lcniví byli. Co
by se stalo s kostelem při nejbližší bouři? Zbořil by se. Jak by
chom nazvali takového stavitele? Pošetilým člověkem. Proč? Co
pak nechtěl veliký kostel postaviti? Poněvadž užíval špatných
prostředků.
Slyšeli jsme, že člověk má svobodnou vůli, ale nemůže dělati
všechno, co chce. Mnohdy tu neb onu věc špatně pojímá, jindy
špatných užívá prostředků, počíná si pošetile a nerozumně. Ale
tak není u Boha, který má nejdokonalejší rozum a zcela svobod
nou nejlcpší vůli. Co může Bůh činiti? Všechno, covchce. Co pak
velikého na př. Bůh učinil? Stvořil nebe a zemi. Cim to učinil?
Pouhou vůlí. K čemu všechno stvořil? K našemu dobru. A jaké

bylo vše, co Bůh stvořil? Všechno

bylo velmi dobré.

Všechno bylo co nejlépe zařízeno. ]ak krásně Bůh všechno spo—
_ řádal!

Den se střídá 5 nocí, by lidé částečně pracovali a zase od
počívali. Střídá se roční počasí. Kdyby byla stále zima, země stálo.
pokryta sněhem a ledem, neměli bychom ani ovoce, ani trávy,
ani obilí; musili by lidé i zvířata zahynouti hladem a zimou.
Proto mimo zimu máme ještě jaro, léto a podzim. I—llcd'te,jak
moudře Bůh všechno způsobil! Zjara všechno počíná kvésti a růsti,
v létě plodiny dozrávají, by se na podzim sklidily a v zimě vý
živu abychom z nich měli. Král David obdivuje moudré zařízení
v přírodě a volá: »Jak velicí. jsou skutkové tvoji, Hospodine!
Všecky věci moudře jsi učinil.: Zalm 103, 24.
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jak se jmenuje Bůh, proto že ví a zná všechno co nejlépe
pořádati? Bůh jest moudrý. A jak bude slouti, že ne nejenom
jednu věc, ale všechny věci umí nejlépe pořádati.>Vše--moudrý,

nejvýš moudrý.

\ež mnohdy se zdá, že na zemi není všechno dobře spořá
dáno. Ačkoliv Bůh prvé lidi postavil do ráje, přece upadli v bídu
a podléhají nemocím, těžkostem, ano i smrti. To není dobré.
Kdo jest tím vinen? Člověk sám. A kdo lidí svedl a do neštěstí
zapudil? Dábel. . nepřítel člověka. Zláapřevrácená vůle ďáblom
a svcdcných lidí mnoho zničila, co Bůh dobře zařídil. Zde pak
se jeví moudrost Boží v nejkrásnějším světle, poněvadž dovede
užívati nejlepších prostředků a cest, aby “zlo dobrému bylo pod
dáno. jakého zachránitele, jakého Vykupitelc Bůh lidem slíbil,
aby od hříchu a smrti byli vysvobození? Svého vlastniho Syna.
Bůh chce býti naším ochrancem a milosti Svoji hříchy naše shla
zuje. Bůh nás podivuhodné stvořil, podivuhodné nás také vykoupil.
V tom spatřujeme velikou moudrost Boží.
Vizme jiný příklad! Známe o s ud y ] os e fa e gy p t
s k é h o, jak byl od svých bratří nenáviděn, posmíván, jako otrok
do cizi zcmč prodán, lživč obžalován, odsouzen, dvě léta v žaláři
včznčn. Nevinný josef a přece tak nešťasten! To nebylo přece
dobře zařízeno. Kdo zavinil tolik neštěstí.> Zlíbratříjosefovi. Tak
bývají lidé zlí, bláhoví a nerozumní, že pracují na své nebo svých
bližních zkáze. Na nebi jest nejvýš moudrý Bůh, který ví a zná
všechno a dovede i to, co lidé převrátili, k dobrému zase přivésti.
josef byl vyveden ze žaláře a ke královskému dvoru se dostal.
jak víte, Farao měl dva sny o sedmi klasech plných a sedmi
hluchých, o sedmi kravách tučných a sedmi suchých. Nikdo ne
uměl vyložiti sny ony, až si královský číšník na joscfa vzpomněl.
A josef vyložil sny o sedmi úrodnýchascdmi neúrodných letech,
proto se stal prvým po králi a jako zachovatel byl u vitězoslávč
po Egyptě vozcn.
Kde hledali bratři josefovi v nouzi pomoci? V Egyptě, kam
přišli nakoupit obilí. Kdyby byli bratři nevinného josefa nebyli
prodali do Egypta, nebyl by povýšen-a lid vzemi hladem by byl
za neúrody zahynul. chvýš moudrý Bůh všechno tak zařídil
a spořádal, že zlí bratří byli příčinou povýšení nenáviděného jo
scfa. Proto jim řekl; »Vy jste zamýšleli mně učiniti zlé, ale Bůh
obrátil všechno k dobrému.:

Z toho zase poznáváme, že Bůh nejvýš

moudrý

jest,

má při všem nejlepší úmysly a vše nejlépe pořádá,

aby jich dosáhl. (Opakováno.)

Poněvadž Bůh všechno tak moudře pořádá, ano i věci pro
tivné k dobrému obrací, máme k Němu plni důvěry jako dítky
k Otci nebeskému se utíka-ti a zcela do vůle Boží se odevzdati.
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O modlitbě ve škole.
Podává LADISLAV FIALA.

Základem všeho života křesťanského jest modlitba. Ne na
darmo na četných místech Písma svatého modlitba co nejvíce se
chválí a odporučuje, neb jest lepší nežli poklady zlata schovávati,
Tab. 12, 8, jest mocný prostředek proti pokušení, Mar. 14, 38,
klíčem, který nám nebe otvírá, Sir. 35, 21, a světlem, které nás
ku pravému blahu a štěstí přivádí Mat. 7, 7. Jak bohatým zdrojem
požehnání jest tudíž modlitba pro dospělého křesťana, jak něžným
poutem pro dítě, pojíc je s věcmi posvátnými a s Bohem
samým co nejúžeji a jsouc pro ně posilou v dobrém, útěchou
v zármutku, záštitou v pokušení a bezpečným průvodcem k stánkům
nebeským! Záleží velice na katechetovi, aby pečlivě přihlížel
k modlitbě dětí a se postaral, aby všecky této naléhavé potřebě
dostály.
Znáti — tof hlavní požadavek při \'eškerém učení a stejně
i při modlitbě. Nemůže modlitba vycházeti dítěti ze srdce, které
jí nezná, nebo které musí s pamětí zápasiti, na slova vzpomínati
a je potom pronášcti. Dítě nechť plynně, bez zatrhnutí nebo vzpo—
nínání si, zná modlitby. 'l'o katecheta pozná, když od každého
zvlášť, počínaje první třídou až do nejvyšší, dá si jednotlivé mo
dlitby odříkati a modlitbu dobře známou si ve zvláštní knížce
(v seznamu) u jména dotyčného dítěte poznamená. Neumí-li dítě
dobře, nechme je, aby se zatím učilo doma a volcjmc je opět,
až úplně svou věc zná. Ovšem u dětí lcnivých musí se užíti
vhodných prostředků, jako po škole nechat je atd. To jediný
prostředek, jak se o znalosti modliteb přesvědčíme. V množství
nikdy se to nepozná. Děti stojí, modlí se, zda ale všecky modlitbu
spolu říkají, toho nerozeznáme.
,
Při modlitbě necht“dítky hledí
n a k říž, jenž před nimi
na stěně visí. l—lledícena kříž mají před sebou Toho, jenž z ne—

skonalé lásky k lidem hořkou smrt vytrpěl a jako kdysi hříšní
Israelité pohledem na měděného hada ze svých ran byli uzdravení
a nové síly nabyli, tak i dítky pohledem na božského Ti'pitele
bývají ze svých slabostí, hříchů a vlažnosti vyléčeny a požehnání
nebes tu útlou duši jejich pro dobré símě svlažuje. Naučí-li se
tomu již ve škole, podrží to i když opustí školu. Kristus jest
obrazem, jenž vznáší se před nimi, jest vůdcem jejich i těšitelem
na pozemské pouti. Všimni si toho katecheta bedlivě! Které dítě
neposlechne,_musí býti po modlitbě poučeno; nejlépe jest připo
menutí často před modlitbou opakovati. Mají-li dítky na kříž
hledčti, musí míti rozhled volný. Toho však nejednou nemají, když
jejich pěstitel staví se uprostřed — mezi oběma řadami lavic &kříž
jest ne uprostřed stěny, ale více na straně zavěšen. Tomuto ne

—419—
dostatku se katecheta vyhne, stoupne-li buď na roh, číslici 1 nebo
na roh, číslicí dvě označený:

É%
čímž nabude dvou výhod: a) není obrácen zády ke kříži, což
právě případné není, když se to děje a b) má volný rozhled na
všecky děti, tak že bez přemáhání ví, které poslouchá a které ne.

Modlitbu nechť pronášejí mírn ě, bez křiku.

Modlitba

hlučná uráží sluch, jest pouhým mechanickým odříkávánim. Ne
meškejme často připomínati, aby dítky polohlasně se modlily
a ony si zajisté na to posléze přivyknou.
V novější době nejednou slýcháme, jak lidé i děti modlitby
>vyzdobují<<rozličnými přívěsky.
Tomu se musí zabrániti.
Přidržujme děti přesně k textu v katechismu vytčenému, spo—
zorujeme-li nějakou odchylku, upozorněme je na ni hned po mo
dlitbě a nechme je hromadně opravená slova několikráte odříkati
nahlas. Takovým způsobem přiučíme je poznenáhla správnosti
formy i obsahu.
Přidržujm'e děti k tomu, aby ř á d n ě své povinnosti konaly.
To se nestává, když přijdou pozdě do školy nebo snad před
časem dovoleny školu opouštějí a modlitbu tiše konají. Stává se
obyčejně, že ji ledabylo odbývají, nebo jen ústoma pohybují
a vůbec se nemodlí. Věnujme tomu několik minut a trochu po
zornosti a nechme je řádně & nahlas se pomodliti. Dítě cvičí se
v modlitbě a navykne ji vždycky způsobem důstojným vykonávati.

Nenechmeděti modliti se způsobem umělým,

stroj eným.

To se děje, když snad bývají vedeny k tomu, aby na jednotlivá
slova nebo věty kladly větší či menší důraz, aby s pathosem
pronášely některé prosby anebo stupňovitě s větším a větším
citem se dávaly unášeti. Tot divadelní, ale pro modlitbu nepři
slušné. Modlitba má býti prosta effektů, jednoduchá, nehledaná.
jen taková vychází z přesvědčení, ze srdce a opět k srdci mluví.

Modlitbu ve škole střídej

me: brzy tu, brzy onu. Děti

bývají tak v každý čas na modlitby připraveny a ty se opakováním
obnovují a v mysli jejich utvrzují.
konečně: jako jsme dohlíželi po celý rok na modlitby
a na děti, aby je znaly, tím spíše přihlížejme k modlitbě u dětí,
které školu opouštějí a do veřejného života vstupují. Nežli pro—
pouštěcí vysvědčení podepíšeme, dejme si všecky modlitby od
říkati. Nedokáže-li toho vystupující, nechť se mu vysvědčení za
drží a on k vyplnění své povinnosti přidrží. Stává se tak nejednou!
A zajisté vykonáme tím skutek užitečný i prospěšný. Modlitba,
kterou zná, bude jemu pohnutkou k stálé prosbě a bezpečným
průvodcem po trnité dráze životní.
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Esau & Jakob.
Biblická dějeprava Starého Zákona čl. 16.
Podává Jan N. Holý 0. S. N.

Co se v tomto článku vypravuje, ukazuje nám rozličné hříchy,
kterých se jednotlivé osoby dopustily. Ačkoli tehdy ještě nebyla
dána přikázání _Boží, míním přece, že lze dčtem ukázati, jak se
jednající osoby proti rozličným přikázáním prohřešily.

Tak proti druhému přikázání.

Co učinillisau, když

od něho žádal Jakob, aby přísahal, že mu postoupí prvorozenství?
lisau přísahal. Kdo přísahá, koho dovolává se za svědka? Boha.
Co znamená přísahati? Přísahati znamená Boha za svědka bráti.
Cí jméno tedy vyslovuje ten, kdo přísahá? Jméno Boží. Kdo
jméno Boží bez potřeby a úcty vyslovuje, béře jméno Boží na
darmo. Kdo béře jméno Boží nadarmo? Ve kterém přikázání se
to zapovídá? Jak zní toto přikázání? Kdo pak bez potřeby pří
sahá, ten béřc také jméno Boží nadarmo. Kde se to zapovídá?
Kdo tedy bez potřeby přísahá, prohřešuje se proti kolikátému
přikázání? Kdo v našem příběhu bez potřeby přísahal? Esau. To
jest hřích proti kolikátému přikázání?

Jak'zní čtvrté

přikázání?

Koho máme ctíti? My rodiče

nemáme toliko ctíti, co je máme také? Milovati ajich poslouchati.
Co se přikazuje ve čtvrtém přikazání? Co nemáme nikdy činiti?
Zlé. My nemáme nikdy nic zlého, nic hříšného činiti. Zlé a hřích
však zůstane zlem a hříchem, i když nám to rodiče poroučí.
Proto také nemáme zlé činiti, i když nám to zlé rodiče poroučí.
Tu jich nemáme poslouchati. Kdy nemáme rodičů poslouchati? —
(;o učinila Rebeka? Přemluvila Jakoba, aby se za lisaua vydával.
Ceho se tím Jakob dopustil? Lži. Lež však jest hřích. K čemu
tedy přemlouvala Rebeka syna svého? Ke hříchu. Když nám
však rodiče něco zlého a hříšného radí nebo poroučcjí, co že
jich nemáme? Poslouchati. Když tak přece činíme, prohřcšuieme
se proti kolikátému přikázání? Jakob poslechl matky své, když
ho ke hříchu přemlouvala a prohřešil se tak proti čtvrtému při
kázání.
Kdo byl příčinou toho, že Jakub oklamal otce Isáka? Rebeka.
Ona ho k tomu přemluvila. Proto jest také Rebeka spoluvinnicí
na hříchu Jakobově. Kdo jest příčinou, že se jiní hříchu dopouštějí,

ten se dopouští cizího

hříchu. Jakého hříchudopustila se tedy

Rebeka? Cizího. Jak? Ona radila ke hříchu. Raditi ke hříchu jest
tedy jaký hřích? Cizí. Kolik čítáme cizích hříchů? Které jsou to?
Esau rozhněval se na bratra svého a, jak později se vy
pravuje, chtěl jej i zabiti. K čemu ho svedl hněv? Kde se zapo
vídá někoho zabiti? Jak zní toto přikázání? Ale nejen zabiti, nýbrž
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i vše se tu zapovídá, co k vraždě svádí. Co jsme viděli, že svádí

kvraždě?Hněv.V kolikátém přikázání zapovídá se
hněv? Kdo se hněval na bratra svého Jakoba? Esau. Proti koli
katému přikázání se tím.prohřešil?
K čemu by byl hněv Esaua svedl? K vraždě bratra svého.
jak nazýváme takové hříchy, z nichž jiné hříchy pocházejí?

Hlavní. Jaký hřích jest také hněv.> Kolikrozeznáváme

hlavních hříchů? Které jsou to?
Starý Isák se ptal Jakoba: »Kdož jsi synu můch I odpo—
věděl ]akob: »Já jsem Esau prvorozený tvůj.c Avšak tomu nebylo
tak, nebyla to pravda. Kdo věděl, že to není pravda? ]akob.
A zač to přece vydával? Za pravdu. Proč pak to vydával za
pravdu? Aby otce oklamal a od něho požehnání obdržel. Kdo
zúmyslně za pravdu vydává, o čemž ví, že to pravda není, do
pouští se lži. Tu vydává křivé svědectví. V ko likáté m p ř i

kázání se zapovídá, vydávati křivé syědectví?

jak zní? Co se tedy také v něm zapovídá? Lež. Ceho se tedy
dopustil Jakob, když řekl: »Já jsem Esau?c Lži. Proti kolikátému
přikázání se prohřešil? Když řekl Jakob: »Já jsem Esau,< tu lhal
slovy. Avšak on nelhal jenom slovy, on lhal také skutkem. Kdy?
Když si oblékl šaty Esauovy a vruce si obvinul kožkami kozelčími,
aby otec myslil, že je Esau. Cim se tedy také můžeme lži do
pustiti? Skutky.

Jak ošklivá

jest lež, jak ji Bůh vošklivostimá vidíte

ztoho, jak Bůh i Rebeku i Jakoba pro tento hřích potrestal.
Rebeka byla nucena ]akoba poslati z domova, byla tedy od svého
miláčka odloučena a juž ho nespatřila. Jakob pak byl potrestán
tím, že byl nucen opustiti otcovský dům, po dvacet let v cizině
byl a sloužil.'
Vidíte, milé dítky, jak ošklivý jest tento hřích, když jej
Bůh takýmí časnými tresty trestává. Varujte se tohoto hříchu,
aby vás Bůh také tak nctrestal jako jakoba. Jak nehezky jednal
Jakob, když jeho bratr zemdlený od něho žádal trochu čočovíce!
Hned chtěl míti něco za to, hledal zisk. P r oto je d n al zi š t n ě,
Tak také dítky často nechtějí bratrům a sestrám nic dáti, když
samy něco obdržely, všecko chtějí samy" míti. Takové dítky
jednají zrovna tak ošklivě jako Jakob.
Esau pak byl příliš lehkomyslný, když za trochu čočovíce prvo

rozenstvísvéprodal.Ta k lehkomyslnč,

a n oje ště lehko

myslnčji jednají lidé, když těžce hřeší. Zatrochu

čočovíce, za trochu pomíjející slasti prodávají největší statky:
milost Boží, pokoj svědomí, všechny dosavádní zásluhy, nebe,
svolávají na sebe hněv Boží a trest věčný. jak pošetile jednají!
Střezte se tedy i vy, milé dítky, zvláště těžkého hříchu! _

ludcn duchovní.

*
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Promluvy k mládeži.
Promluva před prvním svatým přijímáním.
I

Milé dítky! Vidím vás častěji dlíti v chrámu Páně; i dnes
shromáždily jste se kolem stupňů oltáře, abyste Pánu Bohu vzdaly
povinnou úctu klanění. Ale ještě nikdy neviděl jsem, aby oko
vaše plálo tak čistou radostí a srdce vaše hořela takovou touhou
po Pánu Ježíši, jako právě dnes! Kde toho příčina?
ch,: odpovídáte, »radujeme se velice; přibližilt se slavný
den; na nějž jsme se dlouho těšily; — p řis t u p uje m e d n es

ponejprv

ke stolu Páně.<<—

, v pravdě šťastný a radostný to den pro vás, dítky milené,
o němž se žalmistou Páně říci můžete: »To jest den, který nám
učinil Pán: pročež plesejme a radujme se v němm Ano, Pán ten
den učinil, Pán nebe a země, poněvadž dopřál vám převelikého
štěstí, že zavítá do srdce vašeho Sám Ježíš Kristus. Pomyslete
jen, jak. mnoho dítek nedočkalo se toho radostného dne! Sotva
že poněkud plénkám odrostly, sotva že několik slz vylily a jako
poupátko rozvíjeti se počaly, tu již neuprosná kosa smrti podtala
život jejich a jako trávu polní sežala. Marně plakali rodičové'jejich.
Vás ale, milé dítky, Bůh až posud zachoval. Kéž byste to štěstí
jak náleži pochopily a poznaly! ó Bože! popřcjž mi výmluvnosti
andělské, abych aspoň částečně dítkám na tomto posvátném místě
shromážděným vysvětliti mohl, jak veliké milosti dnes účastny
se stanou.
P o j e d n á n i.

Milé dítky! uvažte dobře, kdo dnes přichází k vám. Přichází

k vám pán, však více než pán, Pán pánů k vám přichází.
Jest to Sám Ježíš Kristus, Syn Boha živého, pravý Bůh. Jest
to Ježíš, Vykupitel, Který na hoře Kalvarii za všecky lidi, tudíž
i za vás bolestně trpěl a umíral, aby vás od věčné smrti vysvo
bodil. Jest to Ježíš, Ten něžný přítel maličkých a dítek nevinných,
Jenž pravil: »Nechte malých přijíti ke mně, takových jest
království nebeské.: On vás k Sobě zve slovy sladkými, chce vás
k srdci Svému přivinouti; On chce srdce vaše na Svém srdci roze
hřáti. ó, jak nevýslovné to štěstí pro vás!
Slyšely jste ve'škole, jak pastýři betlemštíšťastnými se po
kládali, že na chvilku patřiti mohli ve tvář nebeského děťátka.
Radosti oplývalo srdce tří mudrcův od východu, když Jemu přišli
se poklonit. Z celé duše plesal stařičký Simeon, že malého Ježíška
mohl na loktech pochovati. Biaženou cítila se neduživá žena, že

mohla sc dotknouti okraje roucha Jeho. _ Nade všecky tyto
mnohem většího vyznamenání dostane se vám již jen ve chvíli
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kratinké a sice ve chrámu tomto, jcnž pro vás bude večcřadlem,
iako bylo ono, když apoštoly Kristus Pán nasytil ncjsvětějším
tělem Svým a napojil nejsvětější krví Svou. — Z rozkazu ježíšova,
]enž řekl apoštolům: »To čiňte na mou památku,< béře kněz
malou částcčku nekvašeného chleba, proměňuje ji z rozkazu
a vůle v tělo Kristovo, v němž i krev Jeho, celé Božství i člově
čenství Kristovo je ukryto; je to Kristus Sám, jenž ku slovům
knězovým v prosté roucho chleba se ukrývá, aby pokrmem duší
lidských byl. A ten Kristus, Ten miláček váš, Kterého zajisté
vroucně milujete, Ten sklání se k vám v této chvíli posvátné a již
je hotov do srdce vašeho zavítati. »Odkud mi ta milost veliká,
že matka Pána mého přichází ke mněřa volala Alžběta, když ji
Panna Maria navštívila. O, dítky milé, k vám nepřichází Matka
Páně, ale Sám Pán ježíš Kristus k vám zavítářl
A proč přichází k vám Pán Ježiš? Aby vás častoval, nasytil
chlebem nebeským, nejsvětějším tělem Svým a napojil nejsvětější
krví Svou. Tělo vaše, dokud útlé bylo a slabé, potřebovalo pečli
vého ošctření, posily, a aby nesesláblo, nezemřelo, potřebuje
pokrmu a nápoje až posavad. — Vy máte ale nejen tělo, nýbrž
i duši. A co duše vaše.> Té není snad třeba občerstvení, posily,
pokrmu — pro ni není snad žádného léku před smrtí? Č), zajisté.
I duše potřebuje pokrmu, posily, a poněvadž nad tčlo mnohem
dražší jest, ustanovil pro ni Kristus Pán pokrm předrahý, sloužící
k životu věčnému. A tím pokrmem jest Ježíš Kristus Sám. —
Rekl zajisté Kristus Pán ku zástupům na poušti: »já jsem živý
chléb, který s nebe sestoupil; kdo jí z chleba toho, živ bude na
věky.<: »Chléb, který já dám, tělo mé jest, které vydám za život
světa.“ Kdo jí tělo mé, a pije mou krev, má život věčný & já
ho vzkřísím vden nejposlednější“ A co slíbil zástupům na poušti,
splnil den před tím, než trpěti počal. Řeklt nad chlebem: »Totoť
jest tělo mě,: a nad vínem: »Totot' jest krcv mác. I podával
apoštolům tělo Své a krev Svou k požívání, aby je posilnil proti
pokušení, potěšil v bázni a strachu. l k vám dnes přichází Spa
sitel, aby posilnil vaši dětskou mdlobu, slabost a křehkost. ——
M. d.! Nyní vám kvete krásný máj života, ještě kráčíte údolím
nczkalené radosti, ale až povyrostete, nastanou vám mnohé boje,
mnohá nebezpečí, postaví se proti vám mnozí nepřátelé. Přijde
čas, kde opustíte rodiče, abyste šly za svou prací, za svým po
voláním. O prosím vás, ke komu utečete se v těch bojích, vtěch
nebezpečích, koho si vezmete za ochránce před nepřátely? Kdo

vás posilní, kdo potěší? Bude to Ježíš Kristus,

ač-li se Ho

samy nespustíte. On bude vaším přítelem, ochrancem, potěšitelem.
A hle! ]iž dnes k vám spěchá ten milý Ježíš, již dnes chce míti
stánek v srdci vašem. ó kéž jste se toho nebeského hosta nikdy
nespustily!
Nuže, milé dítky! Když ten nebeský host dnes do vašeho
srdce s nebes výšin zavítá, klanějte sc Mu s úctou nejhlubší,
jakou klaní se Mu andělé a svatí v nebesích; děkujte Mu napřed
a především za to milostivé navštívení; oplakávcjte ještě jednou
29*
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poklesků svých a vyznávejte se setníkem pohanským, že nejste
hodny, aby tak vznešený host do příbytku srdce vašeho zavítal;
děkujte Mu obzvláště za dobrodiní, že vás otcovskou rukou Svou
šťastně přivedl až k této chvíli! Slibtc Mu svatosvatě, že Mu
věrny zůstanete, že nikdy Ho nezarmoutíte. Konečně, až Ho
přijmete, předložte Mu všecky prosby Své. Pomodlete se také za
svoje dobré rodiče, které se o vás pečlivě starají, modlete se za
dobrodince své, vzpomeňte sii na nás, kteří vás učíme, jakož i na
všecky vám drahé a milé. Zvlášť o to Jej proste, abyste s jeho
milostí rozhojňovali se ve víře, v naději a v lásce až do poslední
hodinky a tak jednou ve společnosti svatých a andělů patřily
naň tváří v tvář a chválily Boha Trojjediného. Amen.
_

Fra Vojtěch Hronek.

Il.

Milé dítky! Den života vašeho nejradostnějši vám nastal:
Pán ježiš, váš přítel nejlepší, Který řekl: Nechte maličkých při
jíti ke mně, —-Který bral je na klín, je hladil a jim žehnal, dnes
přijde také k vám; s vámi chce přebývati, s vámi chce se spojiti.
A proč k vám přichází? Aby vám zajistil, že s Ním budete zde
šťastny a tam nahoře věčně u Něho se radovati. —
Na křtu svatém dal vám Pán Bůh, Otec náš nebeský, milost
posvěcující, která činí duši naši tak neskonale krásnou, že jest Mu
nesmírně mila. V první sv. zpovědi a potom ještě několikráte
a včera naposled jste tu milost Boží upřímnou lítosti a pokáním
obnovovaly; ale dnes rozmnoží vám ji Svým příchodem Spasitel
váš ježíš Kristus ——učiní z vás duše tak krásné, jako jsou jeho
svatí andělé; a poněvadž takové čisté, nevinné duše, milostí Boží
posvěcené a ozářené, Pán Ježíš tak velice má rád: hledtež, jakého
štěstí, jaké radosti i vy dnes dojdete!
Netěšíte se na to? — A chtěly byste takovéhle štěstí, takovou
milost opět ztratiti;> Chtěly byste si Pána ježíše zase na sebe roz
hněvati, zase tak hluboko Ho zarmoutiti, opět Ho od sebe ode
hnati.> Nyní, potom když vám ukáže, jak velice vás má rád.> —
A čím že byste Ho rozhněvaly, čím zarmoutily, čím odehnaly?
Hříchem! Chtěly byste tedy opět hříchu dobrovolně se dopustiti?
Srdce vaše říkají: ne ——nechceme, ani za nic, ani do nejdelší
smrti; vždyt jsme se tolik na tu chvíli těšily! —
Děti! pamatujte na to, co jste Pánu ježíši slíbily! Pamatujc
On na vás stále, blížil se k vám nejdříve ve sv. zpovědi a nyní
už už k vám přichází! Vidíte Ho, toho malého hošíčka Betlém
ského, — vidíte kolem Něho tisíce andělů? A On i ti všichni
jdou ku každému z vás, k bohatému i chudému, s radostí, s ochotou
— a těší se, že je rády uvítáte, u sebe necháte! A co vám toho
s nebe nesou!
Děti milé! přijmetež dnes poprve Ježíška vroucně k sobě;
— a tak jako dnes, přijímejte Ho pak vždycky! Přičiňte se, abyste
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si zachovaly dušinky vždycky tak čisté, tak nevinné, jako je máte
nyní; nebo jen tak s vámi Pán ježíš zůstane! Proste Pannu Marii
a anděla strážného, aby vás chránili všeho toho, pro co by Pán
ježíš od vás musil odejíti.
Sv. Anežka byla dívka 131etá, — ale vytrpěla raději všecka
muka, ano i hlavu dala si utnouti, nežli by Pána ]ežíše zapřením
ztratila.
Vás také, děti milé, už af ani ďábel, ani zlí lidé ve světě
nikdy nesvedou, byste Pána Ježíše neposlouchaly, zarmucovaly,
či dokonce ztratily! A za to, děti milé, — pozor! — proste všecky
zvláště dnes: hned po sv. přijímání každý u sebe po tichu: Pane
Ježíši můj! když jsi ke mně přijíti ráčil, dejž mi tu milost: at" se
se mnou děje, co Ty chceš, v životě mém, — jen at“Tebe nikdy
už neztratím! Tobě, ježíši, živ jsem, Tobě af umíram; Tvým
chci býti v životě i ve smrtí. Amen.
Prokop Holý, kaplan v Příbrami.

Promluva nad hrobem školačky třináctileté
Stojíme u hrobu dívky mladistvé, v níž učitelé ztrácejí školačku
nejhodnější, žačky tichou a milou družku, rodičové poslušnou
dcerušku. Kdož by se tu nezastavil v rozjímání, jak nevyzpy
tatelní jsou soudové Boží? I mně samému myšlenky se zastavují
při pohledu na tuto rakev věnci pokrytou, věnci, které ne
pouhý zvyk, ale které skutečná upřímná láska byla položila sem.
Věnec jeden zakoupen sbírkou vlastních spolužáků a spolužaček
v Pánu zesnulé, jiný položila na rakev ruka vlastního učitele
jejího ——důkazů to dosti, že v Pánu zesnulá Aloisie byla ne

toliko svým spoludružkám školním, ale i nám učitelům, školačkou
milou, školačkou hodnou, s kterou se neradi loučíme a na kterou
pro její tichost & mravnost, neméně pak pro její pilnost, pozornost
i poslušnost rádi vzpomínati budeme. — Leč pokynul Pán,
o Němž ona tak ráda a tak pozorně byla ve škole slýchala a se
učila, pokynul Pán — a ona šla. Přetrpěvši mnoho bolestí silným
zánětem krku, ale posilnčna byvši svatými svátostmi, jež s vroucí
vírou přijala, odešla do školy jiné, do školy nebeské a nebude
více odpovídati učitelům pozemským, ale odpovídá již Učiteli nebe
skému a Soudci věčnému. Doufejme, že jako odpovídala dobře ve
škole pozemské, i tomu Učiteli nebeskému tam nahoře dobře od
povidati bude — a poněvadž nejen ráda se učila a věřila, čemu
svaté náboženství učí, ale též tak živa byla, doufejme, že čeho
obmezeným rozumem svým lidským zde ve škole ještě nechápala,
tam všecko jasně před sebou již vídí, vidí Boha svého i Krista mi
lého i Matku jeho Boží tváří v tvář. —
I zpívati zde se učila — tak mnohému i zde na hřbitově
k odchodu na onen svět zapěla píseň pohřební; věřme, že pro—

_
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zpěvuje ted' již s nebešťany svatýmí a anděly Chvalozpěvy Samému
Bohu na věčnosti.
'
Proto není třeba mnoho truchliti vám, drazí rodičové, nad
ztrátou hodné dcerušky — Pán nebes i země, jemuž v útlém
věku snažila se sloužiti věrně, lépe o ni se postará a lépe ji za—
opatřl, než vám by možno bylo.
Vy pak, milí školáci a školačky, z té předčasné smrti své
spolužačky se učte, že i kohokoli z vás by mohl každé chvíle
povolati k Sobě Bůh — anť nikdo z lidí nezná dne ni hodiny
smrti své. Proto na Boha pamatujte, rádi se modlete, rádi o Bohu
poslouchejte 21pilně se učte, abyste dle příkladu 121etého Ježíše
byli den ode dne moudřejší a abyste Bohu i lidem, zejména
rodičům svým a učitelům, zvláště ale Pánu Bohu se líbili, a kdyby
i vás před časem k Sobě povolal, jako Aloisii, spolužačku vaši,
byste v radost věčnou povoláni byli. Amen.
lan Křt. Pecánek, farářv Středoklukách.

Listy vědecká.
-—>..+©—._.+

Z nové právní terminologie.
Sděluje

Dr. ANTONÍN

BRYCHTA.

—

(Dokončení.)

.

Jiné kvítí ze zahrádky moderního názvosloví jsou knih y
n a r o z e n ý c h (zcela dle spůsobu židovských G e b u ! ts b ii
cher),
které přece guberniální nařízení ze dne 20. října 1770
knihami c i r kevn i mi, josefínský patent ze dne 10. března
1773 matrikamí pokřtěných
a patent ze dne 1. května 1781
knihami křestnímí
nazývá. Přidržuje-lí se modernismus co
věrný stoupenec joseíínismu jindy tak horlivě dekretů josefínských,
tut' žádá důslednost, by se jich držel i v tomto ohledu a to tím
více, ana jest mluva jejich vhodna i správná.
i zdá se mu po
jmenování kniha n a r o z e ný ch místo kniha p o k ř t ě n ý ch
býti správnější? Modernismus béřc se důsledně krok za krokem
ku svému cílí, číně kde může zákopy, udupávajc vše, co je cír
kevní a stíraje se všeho katolický
původ i ráz.37) Moderním
termínologům zní mnohem lépe mlhavé slovo »konfessníc než
jasný výraz »katolický<<, po případě »protestantskýc neb »židov—
skýa; kosmopolitický pojem »náboženská společnost<<nevýslovně

více se jím zamlouvá, než staré bohodatné pojmenování církev.
Proto zavádí knihy narozených, do nichž mohli by se pro docí

lení i v této příčiněžádoucí jednoty zapisovati všickní

naro

zení, b e z o hle d u, zdaž pocházejí z rodičů k a to 1i ck ý c 11,

protestantských,

židovských nebopohanských.

Modernismus svými >>knihamí narozenýcha patrně dokazuje,

se mu jedná pouze o — statistiku,

o zjištění,kolík

že

lid

ských individuí se narodilo a jak stoupá nebo klesá populace ji

stého území. Zdaž byla tato individua pokřtěna

a tím do sv.

Co činilo moderní právo 2 katolických universit, nadání a jiných
podobných institucí. jest vůbec známo. Srovnatí se mohou o tom zajímavé
debaty o této záležitosti v uherské sněmovně nedávno vedené.

—428—
církve přijata, na tom novým terminologům nezdá se záležeti.
Proto zavádějí po spůsobu německých a švýcarských osvícenců,
kterým je křest věcí zbytečnou,9")
»knihy narozenýchc, knihy
pokřtěných zdají se jim býti již zastaralou institucí.59)
Mluví li zákon ze dne 9. dubna 1870 č. 51 o vedení :rej
stříků narozenýcha (civilně oddaných a zemřelých), jest to zcela

důsledné, an se tento zákon týká osob, které jsou beze všeho

náboženského

vyznání, jichž tedy děti jsou pohané

a pohany zůstávají,

a

dokud sv. křtu nepřijmou. Takové děti

zapisují se za účelem statistických dát do knih neboli rejstříků
narozených. Odvažují-li se ale moderní terminologové katolické
m a t r i k y p o k ř t ě n ý c h, ——v nichž

zaznamenáno

je

nejen

faktum n a r o z e n í, ale i mnohem důležitější faktum, sv. kř e s t
dítěte, '— označovati týmž jménem, kterým označují se seznamy
dětí pohanských (po příp. židovských), a tím matriky pokřtěných
údů cirkve s těmito seznamy s t oto ž ň o v a t i, 90), jest to po
čínání zavržení hodné, jest to urážka všech pravověřících křesťanů,
kterým je křest svátostí. — Toto tendenční označování křestních
matrik odporuje též nařízení sněmu Tridentského o těchto ma
trikách,9 ') jakož i římského rituálu.9'-') »Parochus — velí tento
sněm — diligenter ab cis, ad quos spectabit, sciscitetur, quem
(parentcs) elegerint, ut b a p t i s a t u m de sacro fonte suscipiant,

.et in libro eorum nomina describat.<

Ještěsrozumi

telněji nařizujev tomto ohledu zmíněný rituál: »Liber bapti
satorum habeatur in ecclesiis, in quibus confertur baptisma.<<
Knihy pouze narozenýchnesrovnávajíse ani s posláním círk ve
(Mat. 28, 19.) ani s úřadem její orgánů, kteří majíce dosvědčiti
právoplatně rodný původ někoho, vydávají pouze křestní listy,
jež jsou výtahem z knih, v nichž jest křest dotyčné osoby církev
ním orgánem zapsán. Konečně budiž podotknuto, že, jsou-li pří—

vržcncům nové terminologie listy křestní

a listy n arození

") Jednání spolkové rady švýcarské a pověstná diskusse tamních
aněmeckých pastorů, zdali se mají novorozeňátka vůbec křt | ti, jest zajisté
každému v živé ještě paměti. chnáři a atheisté odhodili tu nepohodlnou
škrabošku a ukázali se světu v pravém světle!
55')Náboženští nihilisté odložili b arci celou církev nejraději — ad acta!
") Této terminologie užívá se d sledně i v úředních dopisech, kdykoli
se jedná oTrid.
opraveni
křestních
sess. 24.
c. 1. 2.matrik.
dere.f

") Rituale
rom. Ordo baptismi
pbarvulorum.Ztoho
patrno,teprve
že matriky
jsou původu
církevního
a že nebyly,
jak se někdyjetvrdí,
výše
zmíněným patentem zavedeny. joseíinismus si jednoduše církevní. již po dvě

stě let vedené matriky- osvojil a pouze zevrubnějších

předpisů o nich

vyd_,al což byla by i církev ossvé ujmč učinila. Proto nezaleknou znatele
věci občasné vyhrůžky novinářských dělníků, že může stát matriky cirkvi
odejmouti a vedení jich světským orgánům svěřiti. Měla-li církev, jak bylo
podotknuto, již dávno své matriky, než se světský zákon věci uchopil, mohla
by si vésti v tomto politování hodném případě své matriky i dále. Pochy
bujeme, že by civilní matriky byly správnější, než jsou matriky církevní. Tolik

však jisto, že by byly pro lld daleko nepohodlnéjší

a i nákladnější

—

jak nedávno veřejné listy uherské vládě, s tímto projektem se zanášející,
nezvratné dokázaly -— čím by se na lid jen nová, značná břemena uvalila!
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je (1no a totéž,

stojí to s jejich terminologií ještě hůře,'ježto
vyznali pak bezděčně, že považují křest za věc — zbytečnou. Novi
tuos sonitus! již svého času pravil velmi význačně Cicero: »Q ua

lis homo ipse est, talis est ejus oratio.c

jiný posléze ušlechtilý výraz terminologie modernistů jest

tak zvaný nedělní

klid,

jenž byl utvořenbezpochybí proto,

by se hned napřed vědělo, že dnové nedělní (o svátečních neděje
se ani zmínka) světí se v pravdě čím dál méně, tak že ve sku

tečnosti nezachovává se již ani fysický klid, neřku-li aby se
dnové nedělní po křesťansku světili. Poněvadž modernismu více
se zamlouvají slova: 9“) »Učiňme, af přestano
u všickni dnové

sváteční Boží na zemi: než svěcení dnů nedělních a svátečních
v duchu katolické církve, hledí pomoci si eufemismem: »nedělní
klida. Tím je všecko vysvětleno. Tento ale špatně tajený odpor
proti svěcení dnů nedělních třeba naprosto zavrhnouti, an jest to
odpor proti zákonu Božímu “) a an se dnové nedělní v mnohých
protestantských zemích slaví dosti přísně a svědomitě. — Tot'
nejhlavnějši a nyní nejrozšířenějšítovaryz7dilny modernismu.
A by tato sbírka 7 tvarů novější právní terminologie dala
se značně rozmnožiti,9"') tolik z uvedeného vysvítá, s jakou vypo
čítavostí i zarputilostí vystupuje ona terminologie proti správné
mluvě a tím i proti institucím Církve, by se mohla později —
až by se rozcchvčlé a v zmatek uvedené mysle poněkud utišily
a delším užíváním tohoto tendenčniho názvosloví uspaly — tím

j-istějia účinněji zasaditi rána Církvi

samé.

To od jakživa

taktika odpůrců Církve. Změnivšc libovolně přesné pojmy a ply
noucí z nich správné zásady, začali na základě křivých praemis
útočiti nejprve na jednotlivé církevní instituce a později na Církev
samu.95) je-li modernismus předivem klamu a úskoku všeho druhu,
zůstává si důsledným iv »právnía mluvě své. Stará poctivá slova

mnohdy podrží, ale podkládá

jim libovolně význam, který

dosud neměla a který dle učení Církve míti nikdy nemohou. By
tím spíše oklamal, staví se býti konservativním, užívaje přesných
výrazů, při tom ale z v r á tí původní jejich obsah a tím i správný
způsob mluvení. Rádná právní mluva slouží mu za lákavý vý
vývěšek, za vhodný plášť, kterým hledí zakrýti své záměry a celou
svou nicotu. Kde se klam tímto způsobem provésti nedá, hledí
moderní terminologové jinou cestou dospěti k cíli. Utvoří si,
9“) Žalm 73, 8.

9') Deut. 5, 12 a n.

“) Sem sluší výkvět í'raseologie moderního práva: Máš tolik práva,
kolik moci; zdrojem všeho práva je stát; celé pověstné právo in et circa
sacra, slovem celý syllabus bludů z oboru círk. práva, apošt. Stolicí zavržených.
Výstřelky moudrosti menších byrokratických dílen, jako: patronátní jmění,
(místo jmění zádušní neb kostelní) -— jmění fondní (misto církevní neb zá
dušní) — majetek obecní (místo kostelní) atd. se zabývati, bylo by nedůstojno.

Téhož druhu jsou moderní výrazy: náboženské výkony (jaké?), pře
stoupqení od církve (místo správného :odpadnutic) atd.

Stačí jmenovati nejstarší bludaře: Ariány, pelagiány a monofysity
a z pozdějších: Viklefa, Lutra, Husa a j.
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jak b'yloukázáno,celýsystemobojetných

a dvojsmysl

ných
slov, pod něž lze vpraviti ty nejrůznější věci a pojmy,
aneb zastře své zhoubné výmysly kl am n o u m 1u v o u c u fc

mism ů. Toto hnusné počínání moderních právních terminologů
líčí velice případně jistý publicista, řka: »Schrecklich hat die
L ii g e (in den verflossenen Decennien) auf dem G e b i e t e d e r

Sprache

gehaust; sic hat sich nicht allein dei Anwendung

der Worte, sondern der Worte selbst bemachtigt, hat dadurch
dic Ehrlichkeit der alten Sprache co rru m p i rt, und manches
rechtschaffcne, gcrade blickende Wort durch wiederholten unred

lichen Gebrauchblinzeln

und schielen

gelehrt.Ehedem

waren gerade, aufrichtige Worte die Hůllen und Kleider, worin
gcrade, aufrichtige Gedanken aus dem Herzen in die Welt aus
zogen: ihre Kleider waren schon eine Empfehlung; jetzt aber
miissen die ehrlichen Worte als F e i g e n b 1a t t e r hcrhalten, um

die freche Schamlosigkeit

der Lůge zuzudecken.a97)

Hle, to jsou tovary z dílny modernismu, to jejich ráz a vlast
nost! jako hledí modernismus správnou mluvu v ohledu so
cialním otráviti, podobně porušuje a falšuje mluvu v oboru
práva věda, že zmatením jazyka započnou zmatky jiné, z nichž
chce těžiti. Tato methoda podobá se na vlas jednání pcnězokazů,
kteří svými padělky pravé mince kazí a lidi podvádčjí.
Proto třeba veliké opatrnosti, aby šalebný modernismus svou
terminologií, na seslabení práv a ochromení církevních institucí
vymyšlenou, v tělo Církve čím dál více se nezažíral a je nehubil.
Třeba právní mluvu Církve co drahý odkaz předešlých věků co
výraz smýšlení tolika církevních sněmů a co dílo veškeré církevní
legislativy střežiti, aby ji bejlí nové tendenční terminologie ne
nedusilo a nehubilo.
Třeba býti i po této stránce konservativním, by úskcčný
a nebezpečný odpůrce liknavostí, slabostí neb dokonce ústupem
povolaných obhájců nemohutněl a ncvitězil. jinak naplní se vý

stražná slova sv. B ernarda:

»Nisi calcati fuerint (adversarii),

calcabunt nos, nisi premantur oppriment nos!< Z té příčiny

1. Nechat nedá se nikdo m ýliti

mnohotvarnými úskoky

moderní, Církvi nepřátelské terminologie, jež hledí své výmysly
do úřadoven i do veřejného života zavléci a tím právni mluvu
i lid převrátiti a otráviti.99)
97; V díle: Das moderne Recht u. die Katholiken.

Luxemburg 1873

a . 68.

p g "; Výstrahou a spolu poučením budiž na př. světoběžný výraz vre
í'ormacec v podvrženém
mu významu: »zřeknutí se neboli odpadnutí od
katolické církve, 4: místo čeho užívali později protestanté výrazu: »církevni

reformace.c Tato terminologie je úplně mylná a nesprávná.

Ve vest

falském totiž míru z roku 1648 (Instrumentum acis Osnabr. art. V. XII.)
vyměřuje se pověstná zásada. »Cujus regio, ejus re igio: t. j. podrobení církve
světské moci v zemi, takto: »Dle dosavadní všeobecné a v celé říši obvyklé
praxe náleží stavům duchovním i světským. s právem territoriálním a pano

vnickýmtéž právo reformační

ženství. :

co se týče provozování

nábo

V aktech dotčeného míru nemělo tudiž — tak dovozuje právem
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2. Nechat váží si každý odvěké a přesné právní mluvy
Církve, varuje se marných a jak bylo ukázáno, nebezpečných
novot (Tim. 6, ZO.), které se jen neprozřetelným zamlouvají a jichž
jen nepovážliví užívají.

. Nechat není nikoho tajno,

že by tvůrcové moderní

terminologie tolik a tak důsledně neusilovali, aby správnou mluvu
Církve svými výmysly vždy více zatlačili a pravý názor 0 věcích
a institucích církevních zjinačili a porušili, kdyby jim nešlo, jak
bylo dokázáno, o —-včc samu. Noscamus eorum sonitus et ausus!

Vojenská, duchovní správa V Rakousku.
Sděluje Dr. JOSEF TUMPACH.

V pojednáních o počtu a roztřídění vojenského duchovenstva
v Rakousku nalézají se v příručkách kanonického práva různé
odchylky, čehož příčinu dlužno ovšem hledati v některých změnách,
jež během času u věci té se byly staly. Základ nové organisace
vojenské duchovní správy tvoří arci v hlavních bodech až doposud
nejvyšší rozhodnutí ze dne 3. ledna 1869 l) a ze dne 10. srpna
1883 2); nejnovější ustanovení o věci té podává však nejv. rozhod.
ze dne 14. dubna 1892 obsažené v »Organických ustanoveních
pro vojenskou duchovní správu<z z r. 1892.3
Za příčinou vykonávání vojenské duchovní jurisdikce a vedení
vojenské duchovní správy rozdělena je totiž celá říše rakousko
uherská na 15 vojenských farních obvodů -— Militar-Seclsorge
bezirke —, jež rozsahem svým úplně se kryjí s territorialními
obvody vojenskými — Militar-Territorialbezirke. — jsou pakt
Kr,akov Vídeň, Štyrský Hradec, Buda—
Pešť, Břetislav čiPrešpurk,

Košice, Temešvár, Praha,

Josefov,

Přemyšl, Lvov, Sibiň,

Záhřeb, Inšpruk a Zader *'); země okupované, Bosna a Hercego
vina, tvoří samostatný vojenský obvod farní 5)
slavný Klopp — slovo »reformacec onoho významu, k němuž přesila ne
katolické literatury mu později dopomohla, jakoby bylo totožné s odpad
nutím od katolické církve. vaknutí tomuto bludu vyvolalo pak v našem
století úplně nehistorické slovo: >protireformace.: (Viz: Historisch-polit.
Blitter : roku 1892). I zde platí slovo Senekovo: »Tenue est mendacium;
perlucet, si dili enter inspexeris.: (Epist. 79, 16.).

Srv.:» .k. Armee-Verordnungsblattc

zedne15.|edm1869

3. kus, Ord. list Praž. z r. 1869, č. 6. str. 46. nn
Viz: »Organische Bestimmuncren fůr die Militár
S c el s o r g e,. jež přináší »Normal-Verordnungstatt fůr das k. und k. Heer
z r. 1883, kus 43. (ad praes. č. 4098'.

) VIZ »Normal—
Verordnungsblatt

H eerc

l'iir das k. und k.

z r. 1892, kus 15; ad praes. č. 1977. ze dne 22. dubna 1892. —

nejv. rozh. ze dne 3. ledna

1869 bylo jich 17 totiž:

Vídeň, Linec, Štyr. Hradec, Terst, Inšpruk, Brno, Praha, Krakov, Lvov,
Zader, Budín, Záhřeb, Košice, Prešpurk. Petrovaradín, Temešvár, Slblň.
:O.rgan ustanov. zr. 1892,čl. I str. 1. a schemal. str. 10n.
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l. je pak v době míru
venstva následující :

stav aktivního vojenského ducho—

Nejvyššívojenskouinstancíduchovníje apoštolský

p olní

vikářo) — apostolischer Feld-Vicar der k. und k. Armee —
se sídlem ve Vídni, jemuž ve věcech duchovní správy podříz no
je všechno katolické duchovenstvo vojenské latinského i řeckého
ritu, majíc od něho svou jurisdikci. 7) Jako poradní sbor přidělena

pak je mu polní či vojenská

konsistoř

— Feld-Consisto

rium, — již tvoří správce či ředitel polní konsistoře — Feld
Consistorial-Dircktor ——a dva konsistorní sekretáři,
z nichž
první má řád a služné vojenského faráře, kdežto druhý patří mezi
vojenské kuráty první třídy. 8) Věele jednotlivých vojenských
farních obvodů stojí vojenští faráři, kteří majíce úřední své sídlo
tam, kde je má vojenské obvodní velitelství, 9) jsou spolu po
mocnými orgány obvodního velitelství a referenty tamtéž ve všech
administrativních vojenských záležitostech duchovních. Ve věcech
duchovní správy podřízeni jsou vojenští faráři bezprostředně apoštol.
polními vikáři, vedou vojenské matriky, konají prohlášky, vyho
tovují úřední matriční listiny a mají dozor nad vojenskými kuráty
a katolickými kaplany jim podřízenými. Všichni jsou náboženství
římsko-katolického, což platí i o všech členech vojenské konsistoře lo)
O duchovní správě ve vojenských nemocnicích a různých
ústavech pečují vojenští kuráti, kteří ve věcech správy té se
týkajících podřízeni jsou vojenskému faráři příslušného vojen.
farního obvodu. Všech dohromady je dle nejv. rozhodnutí z r. 1892
32, a někteří z nich zastávají zároveň i duchovní správu při

dotýčných vojenských posádkách, jako se to děje v Olomouci,
'tyr. Hradci, Komárně, Trnavě, Tere zin ě, Linci a Dubrovníce.
Trvalá úřední sídla voj. kurátů jsou zřejma z jejich roztřídění,
jcž jest následující "): Ve vojenském farním okrese Krakovském
jsou dva (ve voj. nemocnici v Krakově a v Olomouci), ve Vídeňském
osm (2 ve voj. posádkových nemocnicích ve Vídni, 1ve Vídeňské
invalidovně, 1 ve Vídeňském arsenále, 1 ve voj. nemocnici v Badenu,
1 ve vojen. nemocnici v Brně, 1 ve vojen. trestním ústavu
v Mollersdorfu a 1 ve Steinfeldu u Vídeň. Nového Města), ve
Štyrsko-Hradeckém tři (vc vojen. nemocnicích ve Štyr. Hradci,
“) Do r. 1773. zastával úřad vojen. apoštol. vikáře císařský kaplan
z Tovaryšstva Ježíšova. Po zrušení řádu tohoto r. 1773 spojen úřad ten
s bisku stvím Vídeň. Nového Města, jež bylo r. 1785 přenešeno do sv. Hippo
lyta.
d r. 1826 jmenován pak pro vojsko Rakouské zvláštní polní vikář
apošt., jenž bývá obyčejně též titulárním biskupem in partibus). Nynější
apošt. polní vikář, Dr. Koloman Belopotoczky, biskup Trikalský, 'e v řadě

polních
vikářův
apoštol. (počítaje
r. 1773)Viz:
dvanáctým;
andt, Billig,
a Schachtner
biskupyodnebyli.
Rittn erz předch
— Zíte dců
k: jeho
Cír

kevní právo katolické; v Praze 1887, díl 1. strana 221. n.; »Personal-Stand

der Militár-Geistlichkeitc
") Srv.: Organ.
“) Srv.: Or

ustanov.

an. ustanov.

fúr das jahr 1894,str. 5.

z r. 1892,článek IV. str. 3.

z r. 1892, čl. II. a V. str. 1. a 3.

“) V Čechác v Praze a v Josefově.

"') Viz: Organ. ustan ov. z r. 1£92,čl. II. a Vl. str. 1. nn.
") Srv: Organ. ustanov. : r. 1892,schema ]. str. 10. n.

v Lublani a v Terstu), v Buda-Peštském dva (v tamějších vojen.
nemocnicích), v Prešpurckém tři (ve vojen. nemocnicích v Prešpurku
a Komárně, a ve vojen. invalidovně v Trnavě), v Košickém jeden
(ve vojen. nemocnici ibidem), v Temešvárském jeden (ve vojen.
tamní nemocnici), v Pražském
dva (ve vojen. nemocnici č. 11.

v Praze a ve vojen. invalidovně v Karlíně), v Jose fovském
dva (ve vojen. nemocnicích v Josefově a v Terezíně), v Přemyšl
ském jeden (ve vojen. nemocnici ibid.), ve Lvovském dva (v inva
lidovně a nemocnici vojen. tamtéž), v Sibiňském jeden (ve vojen,
nemocnici ibid.), v Záhřebském jeden (ve vojen. tamní nemocnici),
v Inšpruckém dva (ve vojen. nemocnicích v Inšpruku a v Linci)
a v Zaderském jeden (ve vojen. nemocnici v Dubrovníce). S roz
tříděním tímto shoduje se úplně i schematismus vojenského kleru
z r. 1894; odchylka jeví se tu jenom vtom, že dle schematismu
toho nalézá se ve farním vojenském obvodu T emešvárském ještě
ojednoho vojen. kuráta více, totiž v král. uherském státním hřeb
činci v Mezóhegyesu, ln) tak že jsou de facto 33 kuráti vojenští. "')
Všichni tito vojen. kuráti jsou podobně jako faráři náboženství
římsko—katolického. '4

Vedle kurátů pečují o duchovní správu vojenskou ještě

vojenští kaplani.

Co těch se dotýče, je dle čl II. »Organ.

ustanoveníc z r. 1892 kaplanů vojenských vyznání katolického 51,
a sice 39 ritu latinského, 12 ritu řeckého. Ku svému příslušnému
vojenskému faráři nalézají sev témž poměru jako vojen. kuráti 15),
zastávajíce pod jeho dozorem duchovní správu u jednotlivých
vojenských oddělení, jež v dotyčných vojen. farních obvodech
rozložena jsou, a v těch vojenských ústavech, při nichž není
systemisováno místo vojen. kuráta. 's) Konečně pak ustanoveno
je dle téhož čl. II. »Organ. ustanoveníc z r. 1892 osm římsko
katolických duchovních jako p r o fe s s o r ů při vzdělavacích &
vychovávacích ústavech vojenských, kteří i vyučování náboženské
udělují i duchovní správu tam vedou. ") jsou pak to následující
vojenské vzdělavaci a vychovávací ústavy: Vychovávací ústav pro
osiřelé důstojnické syny ve Fischavě, vojen. nižší reálka v Želez
nici (Eisenstadt) v Uhřích (diecésc Rábská), voj. nižší rcálka v Ky
seku (Gi'ms) v Uhřích (diec. Subotická), vojen. nižší reálka ve

") Viz:»Personal-Stand der Militar-Geistlichkeitc
z r. 1894, str. 62.

'“) Dle nejvyš.

rozhod.

d. d. 3 ledna

1869 Ord. list Praž.

z r. 1869, č. 6. str. 46. n.) byli vojen. kuráti též 33, a sice ve vojen. farním
obvodě Vídeňském 5, v Lineckém 1, ve Štyr -Hradeckém 2, v Terstském 1,

v lnšpruckém 1, v Brněn ském 2, (ve vojen. nemocnici v Brně a Olomouci ,
v Pražsk é m 5 (2 ve vojen. nemocnicích, 1 v invalidovně a 1 při posádce
v Praze, 1 při posádce vjosefověl, v Krakovském 1. ve Lvovském 3,
v Zaderském 1, v Budinském 2, v Záhřebském 1, \! Košickém 1. v Břeti
slavském 3, v Petrovaradínském 1, v Temešvárském 2 v Sibiňském 1. —

' Srv.: Organ. ustanovenízr.
1892,čl. II aVll. str 2. a 4.
ls) VIZ Organ. uast no.v zr 1892,čl. ll aVlII, str. 2a 4.
'“) Jako na př. v ukadetních školách a ve Filialkách vojen. nemocnic.

rozh.

Srv '

rgan. ustanov.

zr. 1892,čl. I. II., str. 1.n. —Dle nejvyš

z r. 1869. bylo 15 duchov. professorů vojenských.
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Sv. Hippolytě, voj. nižší reálka v Košici, voj. vyšší rcálka ve Hra
_nici na Moravě, Terezianská vojen. akademie ve Vídeň. Novém
Městě a technická vojen. akademie ve Vídni. m) Poněvadž však
dle schematismu vojen. duchovenstva z r. 1894 duchovní správu
ve vychovávacím ústavě pro osiřelé důstojnické syny ve Fischavě
obstarává místní duchovní správce 19) ale na druhé straně dle
téhož schematismu ustanoveni jsou v ústavě pro důstojnické dcery
v llernalsu (Vídeň) dva duchov. professořiqh) je de facto vojen.
duchovních professorů devět.
Všichni tito katoličtí vojenští kuráti, kaplani a professoři
tvoří bez ohledu na své služební zařadění jediný status ——Con
cretual-Stand, — jehož první polovice, resp. při lichém počtu
polovice větši, tvořlí co se služného týče třídu první a druhá polo
vice třídu druhou21

V o k u p o v a n é m (: z e m i Bosenském a l—Iercegovském,

jež, jak již řečeno, tvoří zvláštní vojenský obvod farm 29) pečuje
o duchovní správu katolickou dle čl. II. »Organ. ustanovení<
z r. 1892 devět duchovních, totiž 1 vojen. farář s úředním sídlem
v Sarajevě, 2 vojenští kuráti první třídy, z nichž jeden má systemi
sované místo při vojen. nemocnici v Sarajevč a druhý při vojen.
nemocnici v Mostaru, zastávaje tam zároveň duchovní správu
i při vojenské posádce, a 6 vojenských kaplanů druhé třídy.“)
Co se týče rakouského v oj s k a n á m o ř n í h o, ustano—
veno je pro ně devět duchovních, totiž 1 farář s úředním sídlem
v PoleM), 2 vojenští námořní kuráti (jeden pro námoř. nemocnici
v Pole &druhý pro námoř. akademii ve Rjecc) a 6 námoř. kaplanů,
kteréžto námořní duchovenstvo tvoří též zvláštní status o dvou
třídách služného (4 jsou kuráty resp. kaplany I.třídy a 4 kaplany
resp. kuráty II. třídy.) “')

Pro vojínyřeckého vyznání schismatického

systemisováno je v době míru 9 vojenských kaplanů, kteří tvoříce
zvláštní status o dvou třídách mají iurisdikci od svých biskupův, od
nichž na místo to byli praesentováni, jsouce jinak úplně podřízeni
příslušnému obvodnímu velitelství vojenskému. Jejich povinností
jest, aby ve svém obvodu konali všechny funkce duchovní správy
pro vojíny svého vyznání nejen při vojenských posádkách, nýbrž
str. 76.

"') Viz:»Personal-Stand der Militár-Geistlichkeit:

zr. 1894

'9) Viz: ibid. str. 19.
“) Ibid. str. 95. a 98.
“) Srv.: Organ. ustanov. z r. 1892, čl. lll. str. 2.
") Viz: Organ. ustanov. z r. 1892, čl. I. str. 1., čl. Ill. str. 2.

") Viz Organ. ustanov. zr. 1892,čl. [. ll., Ill., aSchemal..

str. 1. n. a str. 11. Dle vojen. schematismu z r. 1894 zastávali místa kurátů

ve vojen. nemocnicích v Sarajevě a Mostaru dva vojenští kaplani (Pe rsonal

Stand etc., str. 71).

“ Tamtéž nalézají se matriky všech námoř. oddělení vojen., kromě
matrik námoř. akademie ve Rjece a filiálky nemocnice námoř. v Dignanu,

jež se chovrají: na
dotčených místech.
PersonalStand etc., zr.
str.1894,
74.
»Personal-Stand
derViz:
MilitárGeistlichkeitc
str. 74. n. avstr. 100.
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i ve vojenských ústavech, aby vedli vojenské matriky a pořizovali
z nich úřední listiny. 26)

P r o t e s t a n t s k o u duchovní správu vojenskou obstarává
pak podobným způsobem 8 duchovních, tvořících též zvláštní
status o dvou třídách služného; čtyři z nich jsou vyznání augsbur
ského a čtyři vyznání helvetskéhom). Roztříděni jsou následovně:
Vojenští duchovní správcové protestantští vyznání augsburského
mají své úřední sídlo ve Vídni, Krakově, Buda-Pešti a Sibini;
služební ' obvod jejich zaujímá však vždy několik obvodů vojen
ských, neboť Vídeňský protest. duchovní augsb. vyznání pečuje
o duchovní potřeby svých souvěrců ve vojen. obvodech Vídeňském,
Stýrsko-Hradeckém a Inšpruckém, Krakovský činí totéž ve voj. ob

vodech Pražském,

josefovském,

Krakovském,Přemyšlském

a Lvovském, Buda-Peštský v obvodech Buda-Peštském, Prešpurckém,
Košickém, Temešvárském, Záhřebském, Zaderském a Sarajevském,
a Sibiňský ve vojen. obvodu téhož jména. Duchovní správcové
protestantští helvetského vyznání mají pak své úřední sídlo ve Vídni,
Buda-Pešti, Záhřebč a Sibini; služební obvod Vídeňského protest..
duchovního správce helvetského vyznání zaujímá vojenské obvody

Vídeňský,Styrsko-Hradecký,Inšprucký,Pražský, josefovsk

ý,

Krakovský, Přemyšlský a Lvovský, -— tedy dva služební obvody
protestant. duchovního správce augsb. vyznání; ——Buda-Peštský
duchovní správce helv. vyznání má na starosti voj. obvody Buda
Peštský, Prešpurcký, Košický a Temešvárský; Záhřebský pečuje
o duchov. správu v obvodech Záhřebském, Zaderském a Sarajevském,
Sibiňský pak činí totéž vc vojen. obvodu téhož jména. ") Pro
testantští vojenští duchovní obého vyznání vedou na základě
approbace svých příslušných duchovních úřadů duchovní správu
u vojen. posádek a ve vojen. ústavech, spravují matriky a vy
hotovují z nich úřední listiny, jsouce úplně podřízeni příslušnému
vojenskému obvodnímu velitelství. 29)
Konečně pak pro vojíny m a h o m e (! á n s k é ustanoveni .
jsou dva vojenští imámové, kteří se tou dobou nalézají ve Vídni
a v Sarajevě 30).

I je tudíž stav vojenského duchovenstva u c. a k. vojska
(vyíímaje okupované území Bosenské a Hcrcegovské) v době míru
26)Viz: Organ. ustanov.
z r. 1892, čl II., III. a V111.,str 2. nn.
Dle schemat. vojen z r. 1894 nalézali se ve vojen. obvodech Vídeňském,
Lvovském, Buda-Peštském, Temešvárském, Sibiíiském, Záhřebském a Sara

jevském (Z); jedno místo bylo neobsazeno, (Personal-Stand

etc. str. 100.

Též dle nejvyš. rozh. z r. 1869 bylo jich devět.

27S) .O.rgan ustanovení 2 r. 1892,čl. II. a III., str. 2. n
2")Srv.: Organ. ustanov zr. 1892,schema II. str. 12.—Dlenejvyš

naříz. z r. 1869 bylo jich též osm; úřední sídla duchovních protest. vyznání
augsh byla ve Vídni, ty.r Hradci, ve Lvově & v Budíně; ona protest.
duchovních helvet. vyznání byla ve Vídni, Terstu, v Praze a Pešti. (O rd
list Praž. z r. 1869, str. 48).

") Viz: Organ. ustanov.

“» Srv.: »Personalstand

str. 101.

z r. 1892,čl. IX. str.

der Militárgeistlichkeitc

z r. 1894
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dle nejv. rozhodnutí ze dne 14. dubna 1892 systemisován celkem
na 127 osob, totiž: 1 apošt. polní vikář, ]. ředitel vojen. konsistoře,
2 konsistorní sekretáři, 15 vojenských farářů, 32 vojen. kurátí, 39
římskokatolických, 12 řeckokatolických a 9 řeckoschismatických
vojen. kaplanů, 8 duchovních professorů, 4 vojen. duchovní augsb.
vyznání a 4 vojen. duchovní vyznání helvetskéhoa'); pro okupo
vané území Bosensko-Hercegovské systemisováno je 9 míst (1 farář
vojenský, 2 vojen. kuráti I. třídy a 6 vojen. kaplanů II. třídy),
pro duchovní správu námořního vojska též 9 a konečně 2 místa
vojenských imamů, tak že úhrnný počet všech osob, vojenskou
duchovn právu zastávajících, jest 147.32) Pro vojíny židovské
není v do ě míru ustanoven žádný vojenský rabín, nýbrž po čas
ten konají příslušné funkce náboženské rabíni místní.“a)
Tento stav aktivního“ duchovenstva vojenského doplňuje se
ze záložních kaplanů vojenských, eventuelně z kleru civilního. “)

Praesentacc na uprázdněná místa vojenských kurátův a ka
planů přísluší biskupským Ordinariatům dle toho, jak doplňovací
obvodyvojenské v diecésích rozloženy jsou, načež na základě
praesentace té činí apošt. polní vikář říšskému ministerstvu války
návrh na obsazení uprázdněných míst těch, při čemž maji před—
nost ti duchovní, kteří jsouce reservními kaplany vojenskými, 35)
chtějí se dáti aktivovati; jmenování pak děje se říšským minister
stvem války. 35) Co však se týče obsazování míst vojenských

duchov. professorův
a místa vojen. kuráta při trestním
ústavu vojen. v Móllersdorfu,
dějese toto cestou konkursu.'")

Dále pak dlužno poznamenati, že vojenskými faráři mohou býti
ustanoveni jenom ti vojen. kurátiařímsko-katoličtí vojen. kaplani
a duchov. professoři, kteří s dobrým prospěchem byli se pod
robili konkursní farní zkoušce před zvláštní kommissí, kterouž se
schválením říšského ministerstva války ustanovuje apošt. polní
vikář, aneb kteří konkursní zkoušce farní ve své diecési se po
drobivše tuto pak s dobrým prospěchem u apoštol. polního vika—
riátu byli doplnili ve příčině těch věcí, jež se týkají vojenské
“') N ej v. r o 2 h o d n u t i m ze dne 3. ledna 1869 systemisována vedle
míst apošt. pol. vikáře a tří členů vojenské konsistoře místa 17 vojen. farářů
33 vojen. kurátův a 58 vojen. kaplanů, jichž 12 bylo řecko-katolických
& 9 řecko--schismatických, 15 vojenských duchovních professorů a 8 evange

lických vojenských kazatelů, celkem 135; dle organ. ustanovení

zr. 1883

bylo kurátů 31, kaplanů 66, vojenských duchovních professorů 7, ostatní pak
zustalo nezměněno, tak že bylo celkem 125 osoob.
Srovnej však, co bylo výše řečeno o faktickém počtu vojenských
kurátův a professorův.

rgan. ustanov. z r. 1892 čl. II. str. 2.
:*) Srv.: Orrgan. ustanov. z r. 1892,či. Xll., str. 8.

35)Zálohu tvoří ti duchovní, kteří byvše odvedeni, na svou žádost
jmenováni byli reservními kaplany vojen. Il. třídy aresp. evangelickýmí
vojenskými duchovními a vojenskými rabíny II. třídy), jakož i ti duchovní,
kteří z aktivity přestoupili do civilní správy duchovní a nenaplnili doposud

10 let “)V
vojenské
služby. ustanov.
Viz čl. 11.0zr.rgan.
v. 8.
z r. 1892, str. 2.
iz: Organ.
1892.čustano
i.XII., str.

“') Organ ustanov

z r. 1892,ibid
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správy duchovní. 35) Jmenování jich děje pak se po dorozumění
s apoštol. polním vikariátem na návrh říšského ministerstva války
jeho Veličenstvem, jež týmž způsobem jmenuje i ředitele a prvního
sekretáře vojenské konsistořc, kdežto jmenování druhého konsi
storního sekretáře a vojenských duchov. professorů děje se jako
jmenování vojen. kurátův a kaplanů na návrh apošt. pol. vika
riátu říšským ministerstvem války. 39) Jmenování apoštol. polního
vikáře přísluší jeho Veličenstvu. *")
") Organ. ustanov.

z r. 1892, čl. Xl. str. 7. —

O tomto konkursu stanoví se v okružním nařízení, jímž se ono nej
vyšší rozhodnutí ze dne 14. dubna 1892 provádí, pod č. 3. následující: »Ku
složení zkoušky, jež dle čl. XI. organ. ustanovení k tomu je předepsána, aby
se kdo vojenským farářem státi mohl, připouštějí se jenom ti vojen. kuráti,
římsko-katoličtí vojen. kaplani a duch. professoři, kteří jsou v průkazu
o spůsobilosti (Qualificationsliste) uvedeni jako tací, kteří se k postupu hodí,
a kteří v duchovní správě vojenské již deset let jsou ustanoveni.
Žádosti za připuštění k této zkoušce bud'tež zaslány apoštol. polnímu
vikariátu, jež dotyčnému kandidátovi oznámí den, kdy se mu před zkušební
kommissi je dostaviti.
Zkouška koná se ústně a to z následujících předmětův:
a) Z fundamentální theologie s dogmatikou; &) Z mravovědy; c) Z pa
storálky; a') Z církevního práva spolu s příslušnými ustanoveními občan.
zákonnika a předpisy o sňatcích v c. a k. vojště; :) Z organických ustanovení
pro vojen. duchovní správu; f) Ze služebních předpisů pro vojen. ducho
venstvo spolu se zvláštními předpisy, o nichž se v textu těchto služebních
předpisů jenom zmínka činí; g) Z předpisův o vedení vojen. matrik; lz) Z před
pisův o sdělávání průkazů spůsobilostí pro vojen. duchovenstvo; :) Z těch
oddílů služebních pravidel (Dienst-Reglement) pro c. a k. vojsko, jež jednají
o působností a chování vojen. duchovenstva; &) Z oněch ustanovení jednacího
řádu (Gescháftsordnung) pro c. a k. vojsko, jež se týkají vojen. duchovenstva.
andidátům. kteří se vykáží vysvědčením o farním konkursu, vykonaném
s dobrým prospěchem před některou diecésní konkursní kommissí, jest se
podrobiti ústnízkoušce z předmětův uvedených pod literami od a) až do I:).
'kušební kommissi tvoří apošt. polní vikář, ředitel polní konsistoře
a první konsistorní sektetář; táž pak stanoví po ukončení zkoušky stupeň
kandidátovy kvalifikace.
Složena-li zkouška s výsledkem příznivým. dá o tom apošt. polní
vikariát kandidátovi vysvědčení, jehož obsah budiž pojat do průkazu o jeho
spůsobilosti.
jc-li však výsledek zkoušky té označen jako »nedostatečný,< přísluší
zkušební kommissi rozhodnouti, má-li se zkouška opakovati zcela nebo
z částí a kdy může býti kandidát k opakování zkoušky té připuštěn. Opětné
opakování zkoušky té dovoleno není.
výsledku zkoušky podejž apošt. polní vikariát správu říšskému mini
sterstvu války.:
Spolu pak se v č. 4. praví: »Tato ustanovení o skládání zkoušky
kdosažení nároků na postupkdůstojnosti vojenského faráře netýkají se těch
římsko-katolických vojenských duchovních, kteří již před reorganisací vojen
ského duchovenstva, r. 1869 provedenou, do vojska byli vstoupili.: Srv.:
G r i eszl: Vorschriftcn in Militárangelegenheiten; Graz 1892., str. 119. nn. —
“') Říšskému ministerstvu války přísluší též jmenování evangelických
duchovních

obou vyznání. ——0 r ga n. us t a n o v. z r. 1892, čl. XI. str. 7. ——

Podobně jedná-li se o postoupení z první třídy platu do druhé. děje se to
týmž říšským ministerstvem války (u katolických vojenských duchovních na
návrh apošt. polního vikariátu). ——
Organ. us tano v. z r. 1892, ibid.

") Organ. ustanov.

vojenského

z r. 1892, čl. Xl., str. 7. ——
jurisdikci

duchovenstva

podléhajívšechnyaktivníosobyc.ak.

vojska a námořnictva, jakož i jejich manželky a děti, pokud tyto nepatří pod
Rádce duchovní.
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II. V případu mobilisace

a každémuarmádnímu

a na dobu mobilisace ustanoví

velitelství

přidělíse polní

sup eri or — Feld--Superior “) —, jejž7. počtu vojenských fa
rářů na návrh říšským ministerstvem války po dorozuměnísapošt.
polním vikářem učiněný jmenuje Jeho Veličenství.") Tomuto
polnímu superiorovi, jenž je ve všech vojenských administrativních
záležitostech duchovních pomocným orgánem sborového velitelství
a jehož služební poměr k apošt. polnímu vikáři a k velitelství
armádnímu je týž, jako onen vojenského faráře za doby míru
k obvodnímu velitelství a apošt. polnímu vikariátu, přísluší du
chovní jurisdikce nade všemi osobami katolického náboženství
příslušného armádního sboru a dohled nad duchovní správou ve
vojště a nemocnicích sboru toho. 43) Dále pak přidělí se vrch

nímu armádnímu

velitelství

vojenský duchovní (kaplan),

jenž je podřízen polnímu superiorovi a má své stanoviště při sa
mém hlavním sídle vrchního armád. velitelství; každá d i v i se
(Truppen-Divisíon) obdrží dva duchovní vojenské, jimiž dle kon
fessionelních (a jazykových) poměrů jednotlivých divisí jsou buď
vojenští kaplani, kteří ve věcech duchovní správy podléhají pří
slušnému polnímu superiorovi, nebo duchovní evangeličtí; a du

chovní správa v každé polní a reservní nemocnici
vojenské
přidělí se vojenskému kurátovi, jenž taktéž polnímu superiorovi
je podřízen. Podobně i pro obsazené pevnosti
ustanoví se vo
jenský kurát nebo kaplan, jenž byvobvodu pevnostním jurisdikci
duchovní vykonával, jsa ve vojenských administrativních záležito—
stech duchovních pomocným orgánem pevnostního velitelství,
a taktéž pro pevnostní vojen. nemocnicí určí se vojenský kurát.“)
Ostatně však i v době mobilisace stojí v čele každého l'ar
ního obvodu vojenského vojen. farář, resp. katolický vojen. du
chovní, jemuž vedení farní agendy vojenskéje svěřeno, s úředním
sídlem u příslušného obvodního velitelství; a též pro ty vojenské
oddíly, jež ani k operující armádě ani k posádkám opevněných
míst nepatří a svého vlastního duchovního nemají, ustanoví se
potřebný počet vojen. kaplanů, resp. evangelických duchovních. “)
Tento status vojenských duchovních doplňuje se v čas mo
bilisace z počtu vojen. kaplanů reservních, a když by počet jejich
právomoc kleru civilního. Bližší předpisy o tom obsahuje: »Dienstvorschrift
fur die Milítárgeistlichkeítc Organ. ustanov. z r. 1892, čl. 1. str. l.). Ostatně
viz o tom Borového:
Sloh církevní, Praha 1894, Ill. vydání, str. 668 nn.,
kdež na základě nejvyš. rozhod. ze dne 20. června 1887 _(Normal-Verordnungs—

blatt fůr das k. u. k Heer, 1887, Stůck 23.) uvedeny jsou podrobné osoby,
jež jsou podřízeny jurisdikci duchovenstva civilního a vojenského; totéž má:
Dannerbauer,
Praktisches Gescháftsbuch, Wien 1893, str. 308 nn., a
Grieszl: Vorschriften in Militar-Angelegenheiten, Graz 1892 str. 147. nn.
" Též evang. duchovní a rabín přidělí se každému armád. velitelství
ajemu úplně se podřídí. — Organ. ustanov. z r. 1892, čl. X. str. 5.

)rO r.gan ustanov. z r. 1892,čl. Xl., str. 7.
“) Viz: Organ. ustanov. zr. 1892.61 X., str. 5.
“) Organ. ustanov. z r. 1892, čl. X., str. 5. nn.
“) Ibid, čl. X., str. 7.
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nepostačoval, ustanoví se (dle potřeby) vojenskými kaplany II. třídy
po dobu války ti vysvěcení kněží, kteří se nalézají v evidenci
doplňovací zálohy. “) Po válce pak, když nastane demobilisace
vojska, vrátí se i při duchovní vojen. správě vše zase do stavu
dřívějšího. ") —

Romanarum Congregationum decreta
novissima.
S. Congregat. Concilii.

Dccretum.
Ante actis temporibus non defuerunt apud Apostolicam Se
dem Episcoporum querelae de clericis, qui suam deserentes dioe
cesim ad Urbcm citra necessitatcm ct justam causam pro lubitu
demigrabant: et in singulis casibus, prout ferebat occasio, pro
visum tunc fuit. At nostra aetate hic abusus invalescere et eo
gravior ňeri visus est, quo magis in pluribus dioecesibus saccr
dotum imminutus est numerus: et idcirco ab Ordinariis non semel
postulationes exhibitae sunt ut eidem prospiccretur. Profecto tum
ex veteri Ecclesiae disciplina, tum praesertim cx praescriptionibus
S. Conc. Trid. cap. 2" 56555.21 ct cap. 16 sess. 23 De re
form. ac subsequentibus S. Congrcgationis resolutionibus liquet
non dccssc Episcopis juris remedia, quibus hanc clericorum licen
tiam cočrccant. Ob suarum enim Ecclesiarum necessitatcm Ordi
nariis perspicue jus est interdicendi, ne saccrdotes quamvis ad
patrimonii titulum ordinati propriam dioecesim deserant, eoque
revocandi quamvis alibi, et adeo etiam in Urbe, pcr apostolicas
litteras residentiale beneficium assequutos, si citra Ordinarii bcnc
placitum discesserint, eisque praebeatur undc honestc in sua
dioecesi vivere possint. Hoc constanti disciplína retinuit S. Con
gregatio uti inter alia luculcnter patct ex resolutione in causa
Reatina diei 16. ]anuarii 1833.
_Quapropter praedictis Episcoporum postulationibus, S. Con—
gregationis judicio nuperrime subjectis, Emi Patres rcspondcrunt,
satis provisum pcr superius memoratas sacrorum canonum dis
positiones.
Nihilominus cum plures Episcopi, praesertim c proximis
Urbi rcgionibus, etiam in unum collccti, postulationibus alias
oblatis institerint, et impense a Summo Pontiňce efflagitavcrint,
ut aliquid hac in re peculiariter deccrneretur, quo efňcacius huic
ecclesiasticac disciplinae perturbationi occurriposset, SSmus Dnus
Noster Leo PP. Xlll. omnibus mature perpensis, etjuxta ca, quac
“) Totéž platí i o vojenských rabínech a evangelických
8.
Srv. Organ
".)Organustanov.
ustanov.zr zr1892,čl.Xl.str.
1892čl.XIII str. 9.

duchovních.
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alias per Emum Urbis Vicarium edijuSserat, haec, quae sequuntur
per Sacram Concilii Congregationem praescripsit ac statuit:
1. Clcrici et sacerdotes saeculares alienae dioecesis aut etiam
regulaťes extra claustra degentes nequibunt in posterum stabile
domicilium in Urbe statuere absque expressa venia Summi Ponti—
ňcis per ofňcium S. Congregationis Concilii impetranda.
ui vero in praesens Romae degunt, si nullo beneůcii aut
off-iciititulo ad residendum adstricti sunt, nec per diuturnam com
morationcm et tacitam aut expressam suorum Episcoporum licen—
tiam domicilium Romae acquisierint, post mensem a die hujus
decreti clapsum ad suam dioecesim rcdire debebunt.
3. Nullus ex clericis et sacerdotibus alienae dioecesis ad
ecclesiasticum officium, quodcumque sit, aut ad aliud munus, quod
residentiam in Urbe requirat, eligi a quoquam in posterum po
terit, nisi praeter testimoniales commendatitias sui Episcopi litte
ras, exhibeat quoque veniam & Summo Pontiňce jam obtentam
Romae manendi: itemque nemini beneňcium conferatur. ') si
assensum Ordinarii sui ad hoc non obtinuerit: atque alitcr facta
beneňcii collatio nulla et irrita erit.
4.'Qui ad litterarum scientiarumque studiis opcram dandam
vel ad honesta negotia peragenda, vel ex alia justa causa in Urbe
cum Ordinarii licentia versantur, statim ac temporaria hujusmodi
causa cessaverit, vel a proprio Episcopo revocentur, ad propriam
dioecesim redire debebunt, exclusa omni futili excusatione, ac
praesertim, ob peculiarem dioecesium his temporibus conditionem,
nullatenus eisdem suffragante exceptione sive ex susceptis studiis
sive ex praetensa tenuitate sustentationis ab Episcopo oblatae
desumpta: quod si durante hac eorum commoratione in Urbe
sese, uti decet, non gesscrint, per Vicariatum Urbis propriis Ordi
nariis denunciabuntur, et ab Urbe discedere cogentur.
Quicumque denique, quolibet modo, praesentibus dispo
sitionibus se non conformaverit, aut, quod Deus avcrtat, eisdem
contraiverit, ipso facto suspensioni a divinis obnoxius ňet.
Ceterum Episcopi omnium clericorum suorum aeque curam
gerant, neque, uti saepe dolendum, e sua dioecesi eos abire facile
sinant, qui seu vitae ratione seu aliis quibuscumque causis sese
reprehensionc dignos aut molcstos exhibeant.
Haec itaque omnia Sanctitas Sua ab omnibus, ad quos
spectat, custodiri et inviolabiliter servari mandavit, contrariis quibus—
cumque etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus.
Romae ex aedibus 5. C. Concilii die 22. Deccmbris 1894.
A. Card. Di Pietro Praefectus.
L. Salvati Secretarius.
') Secundum Ephemerides Liturg. »confereturc.
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S. Congregat. Rituum

Belluncn. et Feltren.
Solutio aliquot dubiorum de saCris Majoris
I—chdomadisfunctionibus peragendis.
Rmus Dnus Salvator ]oannes Baptista Bolognesi, Episcopus
Belluncn. et Feltrcn., nonnula _DubiaSacrae Rituum Congregationi
pro opportuna solutione humillime proposuit, nimirum:
In dioecesibus Bellunen. ct Feltrcn. plures extant ecclesiae
ad Regulares Familias olim pcrtinentcs, quae, iisdem Regularibus
initio hujus saeculi per civile gubernium dispersis, clero saeculari
attributac sunt. Hasce in ccclesias, ubi mos viget peragendi sacras
Majoris Hebdomadae functiones nonnulis abhim: annis, dcňciente
sacerdotum numero, quaedam inductae sunt consuetudines, unde
suborta .sunt inscquentia dubia:
Dub. I. An P a s s i 0 D 0 m i n i, deficientibus aliis ministris,
cantari possit a diacono ministrante quoad tcxtum Evangelistae,
ct a celebrante quoad verba & Christo prolata; vel a duobus
diaconis, quorum alter sit ipse diaconus ministrans; vel (si sub
diaconus ministrans sit in ordine diaconali) a duobus missae
ministris?
Dub. II. An Feria V. in Coena Domini liceat missam canere

cum aitcrius Hostiae delatione ad Sacellum (vulgo Sepulcrum),
quamvis dic sequenti ea in ecclesia missa Praesanctiňcatorum
non celebretur, eamdem Hostiam e Scpulcro in Sacrarium sub
vcsperam privatim deferendo? et quatenus Negative, —
Dub. III. An liceat praedicta Feria V. missam canere absque
alterius Hostiae consccratione et absque processione?
Dub. IV. Ubi vero nulla eadem Feria V. habeatur functio,
an possit sacra Pixis in suo altari servari usque ad solis occasum,
ut fidelcs, loco Sepulcri, ad SSmam Eucharistiam adorandam
accedere valeant?
Dub.V. An pro altarium denudatione sufficiat mappas seu
tobaleas ita complicare, ut major mensae pars nudata remaneat,
quum ipsae mappae ab altaribus amoventur?
Dub. VI. In utraque ecclesia Cathedrali quibus diebus agitur
Officium de aliquo Sancto, in cujus honorem dicatum sit alterum
ex altaribus lateralibus, missa conventualis celebratur ad illud
altare, manentibus in choro Canonicis aliisque praebcndatis. An
haec consuetudo sit toleranda?
Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secre—
tarii, exquisito voto Commissionis iiturgicae, ita propositis dubiis
rescribere rata est, videlicet:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.
Ad III. A ffi r m at i v e juxta decretum Pii Papae VII. (Resol.

Dubior. 28. ]unii 1821., appr. 31.]uiii eodem anno), de venia

saltem Episcopi.

AdIV.Affirmative.

AdV.Serventur rubricae.
AdVI. Affirmative; dummodo altare nimis
non disteta choro; secus missa celebretur in
altari chorali, vel chorus adscititius paretur
ad altare, ubi missa conventualis celebranda sit.
Atque ita rescripsit et servari mandavit die 1. Februarii 1895.

Cai. Card. Aloisi-Massella,

L.+S.

5. R. C. Praef.

Aloisius Tripepi, 5. R. C. Secret.

Literární oznamovatel.
Briefe des heiligen Kirchenlehrers Alfons Illarz'a von Li
guori.
. Zweiter Teil. Specielle Korrespondenz. Dritter
Band. Regensburg 1894. Nationale Verlagsanstalt (frůher
G. ]. Manz). Stran XII a 836, cena 8 M. Podává Dr. ]an Ncp.

Soukup.
O prvých dvou svazcích tohoto díla bylo v »Rádci duchovnímu

již') pojednáno; zbývá nám promluviti též o posledním
třetím svazku psaní svatého učitele církevníhoAlfonsa
Marie de Liguori, kterýž po nemilém prodlení konečně veřejností
podán byl r. 1894 v R.ezně
Po předmluvě vydavatelovč a po proslovu překladatelů, jež
v čele tohoto svazku položeny jsou (str. I——
XII), následuje »zvláštní

korrespondencea slavného zakladatele kongregace Redemptoristů,

obsahujíc378rozmanitých

dopisů. Poté jest dodatek

o s m i listů alfonských, jež teprv nalezeny byly, když italská sbírka
byla vydána a když již vytištěny byly prvé dva svazky překladu
německého. Na ko nci po udání obsahu posledního svazku při

pojen jest generální

ke všem třem svazkům.

Zvláštní

rejstřík

dopisování,

neboli abecední ukazatel

jakžjadrněoznačenjestsvazek

tento, rozděluje se v (1v oj í ř a d u d o p is ů v; prvá řada 5 nad
pisem: listy vědecké, čítá celkem 331 rozmanitých psaní. Druhá
pak řada pod jménem listů pastýřských, zahrnuje 47 psaní. Mějme

zřenínejprv

k listům vědeckým,

potom

k listům pa—

s t ý ř s k ý m.

L is t y v ě d e c k č, přísně řečeno, nemají býti titulovány
vědeckými; a to proto, že jen některé z nich podávají vě
decká pojednání z různých odvětví bohosloví. Spíše bychom
je nadepsali listy svatého Alfonsa o vlastním písemnictví, ježto
valná jich většina dotýká se různých věroučných, mravoučných,
asketických, homiletických & mystických prací písemných slav
ného učitele církevního. Než na titulu tak nezáleží, jako spíše
') Viz ročník I. 1894.
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na obsahu; a tu přese všecku jednoduchost a jednotvárnost pře
mnohých psaní vytknouti jest převelikou d ul e ž i t 0 st soukromé
korrespondence alfonsianské. V ní podává se denník či zápisník
0 studiích sv. Alfonsa a znenáhla jeví se žasnoucím zrakům cclá
spisovatelská dráha slavného Otce církevního; v ní též dočísti se
lze úvodu v jednotlivé písemní plody, ježto se tam zřetelně udává
podnět k jejich sepsání, úmysl spisovatelův, seznam pomůcek, doba
a píle vynaložená, vlastní kritika a časem í vynucená sebeobrana.
jmenovitě vznik, rozvoja dovršení sv. alfonské mravouky, jež roz
ruch veliký způsobila v tehdejší theologíi a mistrně uvarovala se
jak laxismu tak rigorísmu, krásně jest zde vylíčen. Zvláště některé
listy, jež sv. Alfons posýlal do Benátek svému tiskaři Remon
dínimu, napovídají snahu úsilovnou, jakou Alfons po patnácte let
věnoval životní práci své, bohosloví mravoučnému. Slavné toto
dílo bylo na základě Heřmana Busenbauma 2) 2 T. ]. samostatně
sestaveno _a mnohokráte přepracováno a rozmnoženo tak, že za
živobytí autorova devětkráte vydáno bylo. Morálka tato byla
s pochvalou uvítána v Rímě, ve panělsku, Francii, Německu,
též v Neapolsku; když však od jansenistů, Encyklopaedistů a Re
galistů útočeno bylo v Evropě proti jesuitům a jméno to u nc
prozíravých a chabých katolíků zošklíveno, zaburácela bouře
i proti Redemptoristům a jich hlavě sv. Alfonsovi. Tu musil
Alfons mravoučnou soustavu svou hájiti, rozbírati, novými spisy
odůvodňovati, což se mu ovšem povedlo. Kterak si vedl Alfons

jako

spisovatel,

o tom právě v těchto psaních podává se

vysvětlení. Samo sebou se rozumí, že učenec pokorný nikdy se
neuchopil péra z ješitnosti, marnivosti, aby snad sebe oslavil a
zvěčnil; horlení o čest Boží, hájení víry a pravdy, povinná péče
o vlastní čest a dobré jméno byly účelnýmí pružinami jeho spiso
vatelské působnosti. »Žádného jiného při tom nemám úmyslu,
leč slávu Boží a blaho Církve svaté, jež právě všude je proná
sledována (List 305).- »Nepsal jsem za tím účelem, bych sám
proslul, nýbrž pouze proto, bych k poznání pravdy přičinil
(l. 168).<< V té příčině nepokládá se nikdy za neomylného; stále
čte a studuje, probírá mínění učenců, odvolává dřívější mylné
náhledy, potírá příliš volné názory, ustavičně zdokonaluje svou
soustavu aequíprobabilistickou a neohroženě, ale laskavě odráží
protivníky a odpůrce své. »jakmile bych uznamenal, že jsem někde
se zmýlil, ochoten jsem chybu napraviti (.l.196).a
*

Milostný yešíšek Pražský.

*

*

(PokračovánL.

S povolením vydavatelovým přelo

ženo z francouzského. V Praze 1895. Tiskem knihtiskárny
Cyrillo—MethodějskéV. Kotrba. Nákladem vlastním. Podává
Vácslav Lefler, farář na Makové.
Roztomilá knížka o 32 stránkách, opatřená jedním obrázkem
Pražského ježíška jest překlad francouzského dílka: »Le Saint
2) Medulla R. P. Hermanni Buscmbaum — vydána byla poprvé v M0- '
nastýru r. 1645 a vyšla častěji.
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Enfant —-Jésus Miraculeux dc Prague.cz Jak autor tak překladatel
nepřipojili svého jména, toliko Imprimatur nese knížka biskupa
amienského René. —
Ve skutečnosti jest knížka pouze krátkým výtahem většího
díla »Milostný Ježíšek v kostele Panny Marie Vítězné v Praze“
od P. Josefa Mayera, kněze kongregace nejsvětějšího Vykupitele.
V překladateli pak s jistou určitostí tušíme důst. pana P. Josefa
Hamršmída, kooperatora při chrámu Panny Marie Vítězné v Praze.
Jak autor tak překladatel vydobyli sobě dílkem na pohled ne—
patrným velkých zásluh. Seznáváme totiž, že úcta k božskému
Dítku Pražskému v řádu Karmelitanském zavládla po celém světě,
kdekoliv řád tento svatý má své kláštery anebo zavedené bra
trstvo. Tím »maličký Velikánc působí mocně k tomu, že ijméno
české po celém světě jako národa zvlášť omilostněného jest
známo.
'
Spolu _nabývámc vypočítáním některých zázračných událostí
nejnovější doby přesvědčení, že moc zázraků neustává v Církvi
katolické, nýbrž den ode dne více roste.
Tím pak jsme povzbuzeni k tomu myšlení, že zázraků za
naší doby, nevěrou a bludem nasycené, jest v míře největší za—
potřebí, jakož i že katoličtí křesťané těchto zázraků jsou hodni.
Jednak smutný, jednak potěšující to úkaz. Že pak již reservy
Církve svaté katolické táhnou do boje, mohlo by konečně přece
již otevříti oči aspoň nám kněžím, že čas již, abychom ze sna
povstali.
Že rozluštění socialni otázky na základě křesťanském leží
v rukou svaté rodiny, najmě božského Dítka, kdož by o tom
z nás chtěl pochybovat?
Proto mílerádi připojujeme se k díkučinění na konci knížky
uvedenému: »Milý milosrdný Ježíšku! Nemůžeme vyčisti všech
zázraků Tvé moci a dobroty. Zehnej alespoň těmto několika
stránkám, tištěným na Tvoji větší čest a slávu a dej nám pro
mluviti se svatým předkem Tvým Davidem: Králi pokoje, svými
milostmi a svoji dobrotou získej si u lidí lásku, a půvabem bož
ského dětství Svého založ si všude blahé vzkvétající království!
Specie tua et pulchritudine tua, intende, prospere, procedc et
re nzm

g

Ku konci nemůžeme jinak než vzdáti panu překladateli díky

chystají se ctihodné karmelitanky v Luxemburgu, aby vydán byl
překlad německý v nejhojnějším
počtu exemplářů. A u nás?
K tomu odpověď dává mákladem vlastníma a ta okolnost, že není
udána cena. Doporučujeme líbeznou knížku všem kněžím a kato
lickým zvláště duchovním rodinám co nejvřeleji.
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Spisy redakci zaslané:
Jiní/lm Boží dv Fayn “Matka milostíe v hl:\\ním farním chrámu
Páně .\.\=._\l'ikulá.'\e v lÉiazc.
_\—,c5t\=ue'=n)mpoucením

Ilistorický

o odoustcích

nástin milostné sošky
a \l<\\.:\\kem

některých

odpustkových modliteb scstmil \nt. Poařihač, kaplan \\ sva
tého Mikuláše. Se svolením nejclust. kniž. arcíb. konsistoře.
Na zádost Jeho Emin. \\dp. kaidinála l\\ran:iška de Paula
l:nížete-arcíbiskupa, dostalo se píccl nedávnem od sv. Otce Lva XIII.
mnohých odpustků a výsad'hlavnimu chrámu Pánč sv._Mikuláše
na Malé Straně v Praze pro oltář Navštívení Panny Marie, na
němž nalezá se milostná soška Matky Boží Foyenské. zvané Matkou
milostí,/: jež uctívána jest již od r. 1629. Za tou příčinou sebrány
jsou bohaté události milostné soškv :l“ovensl\': a ve stručném pře
hledu historickém podánv v knížce p\ítomné. Dějiny t\ jsou velice
poučnv pro ctitele Natkv Boží de l.=oy,a jich v každé době veliký
počet byl; mají však i význam \'šeobecnv, ježto souvisí úzce
s dějinami velkolepého a nádherného chrámu Páně sv. Mikuláše.
Dočítáme se tu o starém ještě chia'mu, pak o stavbě nového,

podniknuté od Otců Tovaryšstva Ježíšova, kteří s neobyčejnou
pílí a všemožnou snahou ku “zvelebení svatyně sv-.\*[il\ulássl\é po
sto sl\0\o let pracovali. Dovídáme se tež, jak Matka Boží de Foyá
j
samým a mnohým ctitelům byla k ochianč při \pádech ne—
přátelských i v mnohých potřebách duše i těla. ——Kl\íst01ickému=
nástinu milostné sošky připojeno jest stručné poučení o odpustcích
a pro praktickou potřebu též několik odpustkových modliteb
k Panně \larii. — Spisek ten věnován jest vsdp. Janu Havlů,

š

kanovník-u & hl. faráři \\ sv. Mikuláše, jehož přičiněním neunavným
a hlavně též nákladem celý chiám Páně \\ sv. Mikuláše vvčistěn
a opra\en bvl. Obrázek ba\evn\'= Matky Boží l-oyenské zdobí
knížku tuto, obsahující 56 st\=.aujiž dostati lze bud \\ spisovatele,
aneb v knihkupectví Cyrillo-Mcthodějském za 15 kr. Dopmučujeme.

Bible a my'ruo=ější objevy zr Palestině, Egyptě a Assyríi.
\apsal l \igouroux. Sešit 2. — Objevy=učinčné v Egyptě
a v Assyríi v době novější potvrzují jasně historičnost a prav—
divost našeho Písma svatého. \\Irtvé stavby a památníky egyptské
a assyrske', jež po dlouhé věky zrakům lidským pod ssutinami
byly skryty, jakož i záhadné zprvu nápisy hieroglyfické a klínové
oživly takořka a rozh'ovořil)=Se úsilím neunavných badatelů,
aby pronášely nad jiné přesvědčivá a pádná svědectví na obranu
knih posvátných. Naplnila setu v podivuhodné míře slova
Písma svatého: »Budou-li tito mlčeti, kamení bude volatic,
»Kámcn ze stěn-y křičeti bude, a dřevo odpovídati budem —
Dílo \'igouroux0\=0„lkteróž vzbuzuje obdiv celého vzdělaného
světa, odhodlala se Cy=-\illo
-\Iethodčjská knihtisk runa V. Kotrba
\ydali \ českém překladě, doufajíc, že dílo tak nákladné nalezne
\\ veškeré veřejnosti české hojné přízně a podpory. Český
překlad k němuž slovutný spisovatel s nevšední ochotou dal
svoje svolení, vycházctí bude v sešitech bohatě illustrovaný ch
ve lhůtách čtrnáctidenních. Cena 3a\ch. sešitu 20 kr. Dopo
ručujeme.
'
<.=Vlast». Casopis pro zábavu a poučení. Redakci Tom. Škrdle
vyšlo pl =\\ě číslo 6. (březnové) ročník X1. s následujícím zají
mavým obsahem: lllirská idea za Ljudevita (Jaja na ]ihoslo

vansku. Píše Frant. tingl. Nad hrobem básníka. Básenodjana
Svárovského. Z veršů vlastenecký ch: ]indv a nyní. Báseň od
Jar=oslma Tichého. Růžencová babička. Obrázek ze Žďárských

Slova pravdy. Ročník V. Čís. 9. a 10. Cervení

&černí.

NapsalJanPauly.Kdo kopal národu českému národní

a církevní

h rob.> Laciné a časové brožury tyto šíří a za

stávají pravé zásady křesťanské, čímž ovšem prokazují lidu
našemu službu nemalou. Doporučujeme vřele.
Náš Domov. Ročník IV., číslo 7. Sešit tento přináší zdařilou
podobiznu Marie Červinková-Riegrově. Obsah sešitu jest bohatý
a zdařilý.

Květy IIIarianske'.
toliko 80 kr.

Ročník XII. číslo 4.
*

Celoroční předplatné

Illuseum. List bohoslovců českomoravských. Pořadatel :jan Staněk.
Sešit Ill. Obsah tohoto sešitu: jar. Rouček (Fr.): Oběť; ]. Svozil
(Ol.)z Studie z dějin arcidioecése olomucké. (Pokr.); ]. Staněk
(Br.): Válka v právu mezinárodním a theorie věčného míru.
(Pokr.); ]. Šorm (Hr.)z Panno dobrotivá, oroduj za nás!;
V. Habeš (Br.): Sv. Tomáš Aq. vzorem theologův; Rud. Stránský
(Pr.)z Osculum pacis v liturgii. — Dopisy z našich jednot:
Z Brna, Budějovic, Hradce král., Olomouce, Mariboru, Lvova.
— Směs.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Redaktor: Dr. jan Kubíček,
professor pastorálky při c. k. fakultě bohoslovecké v Olomouci.
Ročník 11. Číslo

Rajská zahrádka,

1. a 2.

.

nejlepší časopis pro mládež, rediguje Vác

slav Spaček. Seš. 8. s obvykle výborným obsahem. Ročně před
plácí se 80 kr. v Cyrillo-Methodějské knihtiskárně V. Kotrba
v Praze. Vzhledem k objemu a krásným obrázkům jest časopis
neobyčejně levný.
.:

Pánům kazatelům
doporučujeme krásné dílo

podobenství, paraboly
& bájky.
Ka :-el Dim a n,
k. a. vikář v Ořechu.

::

Cena 70kr.

Cyrillo-Methodéjské knihkupectví G. Francl v Praze.

HÁIHŠE IlllllHllVNÍ.

ČASOPIS KNĚŽSTVA ČESKOSLOVANSKÉHO.

::

:Dr.JOSEF BURIAN,
sídelní kanovník Vyšehradský.
„.

?;
.

Pořadatel části právní & liturgické

!|

;

VACSLA'V' KOCIAN,

: í!

,

i I'Ě
|

3%

&

iš

%

iŠ

* '?

l

kaplan

u sv. Štěpána.

Schváleno nejdůst. kníž. arcib. konsistoří v Praze.

f

©©
EI

; i.

V PRAZE

\“ il
i

1895.

"_

Cyríllo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství

Š

u

5!

; [jl—__l———————f“-———-—„l

\9/

___ušl'

;___._.j_—,___
......................................................
..|———
„|_*——_“——_—

G

Á?

“

%,

'

OBSAH.
Listy homiletickě.
Nedělem. po Velikonoci.
(+Jan Herčík)...........

. . . 33115

Neděle
IV.poVelikonoci.
(JanPodlaha)...............
Neděle IV. po'Velikonoci. (Dr. Ferd. Beneš).

449

. . . . . . . . . . . . .452

Sváteksv. Jana Nepomuckého.
(Kl. Markrab).........

. . .

Svátek sv. Jana Nepomuckého.(Mons. Boh. Hakl) . . . . .....

Neděle
V.poVelikonoci.
(JosefBaar).....
Na nebevstoupeníPáně.(JosefZelenka). . . .

45-1

. . 457

. ..........

459

..........

463

Na nebe vstoupeníPáně.(Dr.Ferd. Beneš)........

. . . . . . 468

NeděleVI.poVelikonoci.
(JosefBaar)............

. . . . 470

Řeči příležitostné.
Svátekochrany
sv.Josefa.
(Jos.Kyselka)
...............
Předvečer májové pobožnosti. (Mons. Boh. Hakl) .....

473
. . . . . . . 478

Řeč přiudělovánísvátostibiřmování.(Jan Hep.Holý).........

481

Listy katechetické.
Katecheseo hříšíchproti lásce k Bohu. (Dr. Jan Sýkora) .......

485

Zdali měnila Jednota, Bratří Českých svoje učení o velebné svátosti?

. ......

490

0 známosti
Boha.(PíšeVáclav
Lefler)..........

. .....

494

Katecheso
biblické.
(Fr.Vohnout)
...................

Píše
Dr.Ant.
Lenz
.................

488

Listy vědecké.
Učení sv. Tomáše Akvinského o vlastnictví a socialismus. (Napsal prof.

dr.Fr.Janiš)
..........................

498

O Josefu egyptském. (Apologetick) uvažuie til. dr. Eug. Kadeřávek).
501
Romanarum Congregationum decretn novissime . . . . . .
. . . . . 505

Literární
oznamovatel
........................
.,„._„.,. -. „A.»,._„.,_.-.,-.. .
„\"-1\\-—/1.'.
.-. >„.

;-,.......,..._„.
.

Predplatné
na

„Rádce duchovního“
: ročně4 zl.:

přijímá knihkupectví Cyrilla-Methoděiské G. Francl

v Praze.

507

Listy homíletíeká.
_%$š_
Neděle III. po Velikonoci.
Homilie.
Útěcha pro život a pro hodinu smrti ve svatém
evangeliu.
»Zármutck váš obrátí se v radost.:
Jan 16, 20.

Jako dobrý' otec, když na sobě již cítí blízkou smrt, shro
máždiv okolo sebe milované dítky své, s nimi se loučí, naposledy
je napomíná, své srdce docela jim otvírá, naposledy již žehná
synům a dcerám: tak i Pán Ježíš maje umříti, při poslední večeři
dlouhou a dojímavou řečí loučil sesapoštoly Svými; ještějednou
jim pověděl, co Jej očekává, a co oni budou jednou snášeti;
slíbil jim ve všem Svou pomoc a po smrti přední místa v krá
lovství nebeském. »Nenechám vás zde sirotků, ale jiného Utěšitele
pošlu vám; i jásvámi jsem po všecky dny až do skonánísvěta.:
Dnešní evangelium také jest částkou onoho loučení. Již často
apoštolům mluvil' Pán o Svém umučení; ale oni tomu nikdy ne
rozuměli; poněvadž si Spasitele představovali jako velikého krále,
jehož kralování nebude míti konce, proto nechtěli věřiti, co jim
Pán Ježíš o Svém utrpení a o Své smrti předpovídal. A poněvadž
neštěstí nenadálé, o kterém člověk nemá tušení, na něj tím více
dolehne, jej tím více tlačí: proto Pán Ježíš hleděl apoštoly na
Svou smrt připraviti, proto i v tom okamžení, „kdy již hrůzy na
stávajícího utrpení počaly svírati Jeho duši, nedbal tak o Sebe
jako o ně, boje se, aby neklesla víra jejich, až Jej budou viděti
v rukou nepřátel ztrýzněného, na kříži umírajícího, do hrobu
uloženého. Proto již zřetelně pravil k nim: »Maličko a neuzříte
mne, neb jdu k Otcia; jen malou chvíli ještě a budu vzat od
vás, umru na kříži. Viděl Pán Ježíš zármutek apoštolův 2 Jeho
smrti, a proto v dobrotivostialásce Své, aby je potěšil, dokládá:
»Ale opět maličko, a uzříte mne,: za tři dní Z mrtvých vstanu
ímdce duchovní.
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a všem vám se ukážu, uzříte mne opět. »Vy budete kvileti a pla
kati, ale svět se bude radovati<<, mluvil dále Spasitel kapoštolům',
»ale zármutek váš obrátí se v radostem.Ano, kvileli a plakali apo
štolové trvajíce na postech a modlitbách při zavřených dveřích

po celé tři dny a svět, to jest zlí lidé, obzvláště l'ariseové
a zákonnící se radovali, že konečně na dobro odstranili ježíše,
který nepravosti jejich znal a odkrýval. Ovšem že zármutek apo
štolů a hříšná radost fariseů netrvaly dlouho. Však slova tato
platí nejenom o oněch smutných třech dnech, slova ta platí o celém
vezdejším životě apoštolů a všech pravých následovníků Kristo
vých. Celý život jejich jest řada utrpení a na konci mučcnnická
smrt; celý život plakali a kvíleli, a svět, t. j. jejich nepřátelé,
protivníci Boží a Kristovi radovali se, vidouce apoštoly zbičované,
vidouce Jakoba sťatého, vidouce Petra a Pavla'a ostatní umírati
rukou katovou. Ale při smrti proměnil se zármutek apoštolů
v radost a slávu nekonečnou, neproměnlivou, kdežto radost to—
hoto světa proměňuje se ne-li dříve, při smrti jistě v trápení ne
konečné, věčné.
Potěšiti chtěl a skutečně potěšil Pán ježíš slovy Svými apo
štoly. Ale tato srdcem naším hýbající slova Spasitelova, kterými
loučil se v poslední hodinu před Svým utrpením, i nás mohou
a mají potěšiti. Vždyť po této řeči Pán ]ežíš v té samé hodině,
když se modlil za apoštoly, modlil se i za nás »Neprosím, Otče,
toliko za ně, ale i za ty, kteří uvěří ve mne skrze slovo jejich.a

Jan 16, 12. A obzvláště dvoje potěšení můžeme si ze slov
dnešního sv. čtení vybrati, jedno jest pro život, druhé pro

hodinu smrti.

P o j e d n á n í.“

]. »Vy budete plakati a kvíletí, ale svět se bude
radovati; vy se budete rmoutiti, ale zármutek váš
obrátí se v radost.<

Pán Ježíš zde činí rozdíl mezi Svými věrnými atímto světem,
t. j. lidmi zlými, převrácenými. A jako při jeho smrti apoštolové
t_ruchlili, ale zlí faríseové jásali, tak často děje se až podnes.
Clověk spravedlivý, tichý, mírný, bývá často v neštěstí a v zá
rmutku, kdežto mnohý nepoctivý a nespravedlivý, jenž se z jeho
žalostí raduje, živ jest v radosti a veselosti. Neurážej se nad tím
žádnýzvás, nejmilejší, vždyt" to tak Pán Ježíš předpověděl; vždyt
se tak stalo i Jemu i apoštolům, a díti se bude tak zde na světě
až do skonání světa.
Avšak i to druhé slovo Spasitelovo jest a zůstane pravdivé:
»Zármutek váš obrátí se v radostc Může býti zde na světě žalost

a zármutek bud' zaviněný,

buď nezaviněný;

a ovšemjen

o tom zármutku, který si nepřipravil člověk sám svými hříchy,
ale který jej potkal bez jeho viny, jen otom platí slova Kristova:

»Zármutek váš obrátí sevradost.: jestliže tě tedy, bratřeasestro
v Kristu, pronásleduje závist a nepřízeň, jestliže člověk nepoctivý
cizího žádostivý ti ukřivďuje, tě utlačuje; jestliže necítelný, ne—

__447—
milosrdný člověk nevinně ti vynucuje slzy a kvílení: netrat' na
ději, neobvíňuj spravedlnost Boží, neoplácej mu zlé zlým, ale
doufej, že za maličko uzříš pomoc od Boha, a ne—lidříve, na soudu

Božím že se tvůj zármutek obrátí v radost, které nikdo více
neodcjmc od tebe. »Blahoslavení (nevinně) lkajíeí, nebo oni po
těšení budoux

Ale i zavíněný

zármutek, i ta žalost, ta nehoda, kterou

si člověk sám připravil, kterou snáší jako spravedlivý trest za své
hříchy, může se mu obrátiti ještě v radost, jestliže snášeti ji bude
s myslí kající, jestliže pozná toto navštívení Boží a na dobro
z hříchů s'vých povstane. Ale běda tomu, kdo patří mezi ty, které

Pán ježíš nazval světe m; kdo se z neštěstí jiného raduje, ne
vinného k hanbě, škodě a zármutku přivádí, kdo se radujeztoho,
co lidem dobrým jest k zármutku. jako radost fariseův jen tři
dny trvala, tak nikdy Bůh nedopustí, aby ležahřích navždy byly
nad pravdou, aby bezpráví panovalo nad spravedlností. A třeba
byla pravda a spravedlnost někdy i na měsíce a leta násilně utla
čena, přece nezahyne; »zármutek váš obrátí se v radostc, a radost
bezbožných obrátí sc pakvtrápení, které nikdy nepřestane, nikdy
neumenší se.
2. Ale ze všech žalostí, ze všech zármutků zde na zemi nej—

větší, kterému nevyhne se nikdo, jest ta smutná hodina, kdy má
člověk opustiti, co mu na tom světě nejdražší — svůj život.
A i pro tuto trpkou chvíli, p r 0 h o din u s m r t i máme v dneš
ních slovech Spasitelových balsám potěchy; i tento zármutek obrátí
se v radost těm, kteří umírají jako Kristus smrtí spravedlivého.
Máje odejíti ze světa, pravil Pán Ježíš: »jdu k Otciux Kdo kdy
krásněji, kdo potěšitelněji pojmenoval a popsal tuto hroznou
chvíli, než Kristus Pán, když nazývá odchod na onen svět ná
vratem k Otci? Hrozná jest ovšem ta myšlenka, že v jednom
okamžcní opustí člověk všecko, co měl, proč pracoval, čím se
těšil a obíral; hrozné jest to,.že ze všeho nic nepodrží, než jedno
duchý rubáš, sprostou rakev; hrozné jest to, že navždy uzavře
oko a uloží se do tmavého hrobu a shnije, ano hrozné jest slovo
u m řítí; ale všecky tyto hrůzy cítí jen ten, kdo umírá be Boha,
bez Krista. Ale my, nejmilejší, hlásíme se k Pánu ]ežíši, pro nás
nebude smrt hrozná, budeme-li se k Pánu ježíši hlásiti nejen

slovem,

ale i životem,

budeme-li umírati s Bohem. s Kri

stem. Pak bude nám smrt zrozením knovému životu, navrácením
do pravého domova, cestou k Otci. O blahoslavený člověk ten,
jenž na smrtelné posteli k sobě říci může: »Jdu k ()tcia! Ten
pokojně umírá, zármutek a bolest, kterou smrt sebou přináší, již
zde obracujc se mu v radost, nebot" jak hasne světlo oči jeho
pozemských. osvěcujc se mu zrak duše; on vidí Otce nebeského,
“jak již ruce roztahuje, aby ho přijal k Sobě. Ale nedocházejí
všickni lidé, ani všickni křesťané tohoto štěstí; smrt zlých jcst
opravdu hrozná, onit' nejdou kOtci, oni jdou k Soudci přísnému,
jehož spravedlnost zatratí je na zasloužené tresty. Kdo již viděl
umírati hříšníka zatvrzclého, kdo umí považiti, jak důležita jest
31*
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hodina smrti, ten musí jistě vyznati, že jediné slovo: »jdukOtcia
v hodině smrti vyslovené za více stojí, vzácnější jest než všecko
bohatství, všecky rozkoše a radosti tohoto světa. Ale slova: »Jdu
k Otci: jsou nejen pro umírajícího velikou potěchou ablažeností,
nýbrž i pro ty, kteří nad jeho smrtí zármutek mají, pro jeho
přátely. Tam sedí zarmoucený otec, matka, na loži umírajícího
milovaného dítěte. jejich jediná radost hyne— to dítko, sotva že
povyrostlo, sotva že jako krásná květina rozkvětlo, aj již hyne,
vadne; co z něho mohlo býti a nyní jest zmařeno! Neplač, ne
naříkej tak, otče, matko, nezhynulo dítě tvé, není zmařen tak
krásný život; ono šlo k Otci; k Otci svému a k Otci vašemu.
Tam zase umírá nemocí sklíčen muž mladý, který obdařen veli
kými dary od Boha, počínal býti podporou apomocí těch, kterým
_náležel; a proto tak velmi truchlí přátelé okolo něho stojící, že
toho, jemuž celý svět byl otevřen, jenž mohl stům a tisícům býti
užitečným, že toho potkalo tak časně největší neštěstí na světě —
smrt,
že hyne jako strom, dříve než nesl ovoce. Netruchlete,
přátelé, on nehyne, on jde k Otci, k Otci svému a k Otci vašemu.
»Uzřím vás opět:, těšil dále Spasitel apoštoly, »a radovati
se bude srdce vaše a radosti vaší nikdo neodejme od váSc.
V těchto slovech leží i pro nás všecky veliká potěcha. ]e-li smrt
odchod k Otci, k Otci nás všech, pak se zajisté u Otce shle
dáme; uzříme se zase, můžeme zvolati se Spasitelem, a radovati
se bude Srdce naše a radosti té nikdo neodejme od nás. Při
stupte v duchu k smrtelnému loži, na němž umírá otec, zanechá
vaje zde vdovu a osiřelé dítky, jak by se mu netrhalo srdce
žalostí, an vidí své drahé v slzách se rozplývati, an pomýšlí na
jejich nastávající opuštěnosti Tyto myšlénky činí mu těžkou smrt.
Ale aj, jak se mu jasní tvář, jak mu plane radostí oko, on volá
své drahé k sobě, žehná jim naposledy klesající pravicí a těší je
řka: »Neplačte; ovšem maličko a neuzříte mne, nebudete mne
míti mezi sebou; vy budete plakati a kvíleti; ale nade mnou ne
plačte; ját' jdu k Otci, k Otci Svému a k Otci vašemu. Vy nyní
zármutek máte, ale uzřím \'ás opět.<<
rcete sami, nejmilejší, co by mohlo umírajícím rodičům,
co pozůstalým přátelům a sirotkům větši potěchy zjednati, než
slova: »jdu k Otci, uzřím vás opět.a Odpovězte, co může učiniti
„_smrt lehčejší, než slova:

>>jduk Otci — uzřím vás opětla

Kéž

bychom se ale všickni opravdu shledali u Otce! Ach, budou
mnozi, kteří nepřijdou k Otci a běda tomu, kdo snimi se shledá
v trápení věčném. To buď tcdyvtomto kratičkém životě časném
naše přední starost, abychom mohli v hodinu smrti potěšiti sebe
i své slovy: »jdu k Otci, a přijďte za mnou a shledáme se opět.
Kéž bychom my všickni ieden druhému říci mohli: >Uzřím vás
opět: ! Pak by radost naše byla dokonalá. Amen.

-i-JanHerčík.
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Neděle IV. po Velikonoci.

Úvaha o slovech:

„Kam jdeš?“

»Jdu k tomu. kterýž mne poslal, a žádný

z vás neptá se mne, kam jdeš?
jan 16, 5.

Z uložení Otce nebeského. a z lásky k nám přišel Syn Boží
na svět, aby vykoupil a spasil hříšné pokolení lidské. Když to
Pán ježíš vykonal a všecko zařídil, co k dosažení věčné spásy
lidem potřebné jest, měl se zase k Otci Svému nebeskému na
vrátíti. Než se ale ještě navrátil, oznámil odchod Svůj apoštolům.
Nad tím se ale sv. apoštolové tak zarazili, že se I—lozapomněli
tázati: »Kam jdeš;> Proč nás opouštíšřa Aby je potěšil, udal jim
příčinu, proč je opusti a k Otci se navrátí, že jim sešle totiž Ducha
Svatého. Nebo pravil jim: »Ale já pravdu pravím vám: užitečné
jest vám, abych odešel; nebo neodejdu-li, nepřijde k vám Utěšitel;
pakli odejdu, pošlu ho k vám. A on když přijde, trestati bude
svět . . .c

Jako se učenníci Krista Pána netázali: »Kam jdešřa tak
i my často nepamatujeme, kamjdeme! Kdybychom se vždy sebe
tázali: »Kam jdešřa jistě bychom vždy moudře a opatrně jednali.
Ptejte se tedy kdykoli něco počínáte1>KamjdeŠP< a dejte si
vždy na to pravou a dobrou odpověď. Abyste si vždy dali pravou
odpověď, k tomu chci vám býti nyní nápomocen; za tou příčinou
budu s vámi rozjímati o slovech: »Kam jdešřc a ukáží vám:

1. že často nevíme, kam jdeme; 2. že víme, kam
jíti máme; a 3. že bezpečně a nezvratné přec něco
víme, kam jistě jdeme.

Pojednání.
1. Často nevime, kam jdeme. Mnohý šel nevinný a ctnostný
do světa; on si vzal s sebou napomenutí svých rodičů, nebo mu
utkvělo v srdci a v paměti; on si umínil, že se nedá svésti, že
ctnostný, vzdělaný a obohacený se zpět domů navrátí; než ne
trvalo to dlouho a již zapomněl na dobrá napomenutí rodičů a na
to, co ve škole slýchal, a stal se z něho ničema a dareba. Věděl
kam jde, když opouštěl dům otcovský? Mnohý již šel do světa
za svým obchodem a řemeslem, šel hledat štěstí, a za tím ho
potkalo neštěstí. Mnohý šel spáti a zatím usnul na vždy, neb
se více neprobudil. Věděl Abel, kam jde, když mu řekl Kain:
»Vyjděmc ven ?e: Věděl josef Egyptský, kam jde, když ho poslal
otec Jakob za bratry, kteří pásli ovce v Sichem;> Věděl Farao
kam jde, když pronásledoval Israelity na útěku z Egypta? Nc
\'ěděl, co ho a všecko jeho vojsko potká!
Nevíme tudíž, kam jdeme, nevíme totiž, co nás potká v životě.
Vch se nám často jako bajkáři Ezopovi._ Tento byl od svého.
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pána Xantha poslán do koupelí, zdali by nějaké místo prázdné
bylo. Na cestě potkal představeného města; tento chtě si žert
udělati, táže se Ezopa: »Kam jdešřa Načež Ezop: »Nevím.<<Maje
představený tuto odpověď za urážku, kázal jej svázatí a do“žaláře
dáti. Bez odmluvy se nechal Ezop do žaláře vésti; když již ně
kolik kroků učinili, obrátil se Ezop kpředstaveněmu, řka: »Ejhle,
zdaliž jsem neměl pravdu, když jsem ti pravil, že nevím, kam
jdu;> Nebo, že tebe na cestě potkám a že mne necháš do žaláře
vésti, to jsem nemohl přece předvídatí a tudíž právě jsem řekl,
že nevím kam jdu.<< emu se z toho učíme? K čemu má nás to
povzbudití.> To nás vybízí k opatrnosti, aby nás snad nepotkalo,
čeho si nepřejeme a co by nám zármutek způsobítí mohlo. To
nás vybízí, abychom na smrt vždy připravení byli. Což nemůžeme
i smrti vstříc jíti;> To nás vybízí, abychom Pána Boha a Jeho
svatý zákon, svůj cíl, věčnost, nebe. í peklo na paměti měli, bychom
nešli — neupadlí do hříchu. To nás konečně vybízí, abychom
stále Boha prosili, by nás Svou milostí neopouštčl, při nás stále
byl a kroky naše řídil, by nic zlého nepotkalo nás. Na jednom
kříži podle cesty stojícím byl nápis: »Učíň, Jesu Kriste, at mám

cesty jisté, ať jsou kroky mé — vždy jen kslávěTvé.a Významná
to slova; tak často volejme a se modlcme, neb nevíme kam jdeme!
2. Než ač vždy nevíme, kam jdeme, přec vime, kam jití
máme. A kam máme jíti? Tam, kam nás Bůh poslal. A Bůh nás
stvořil a na tuto zem poslal a postavil, abychom Ho poznali,
ctili, klanělí se Mu, milovali a poslouchali l—Io a spasení byli.

Máme tedy Pána Boha a kterého Bůh poslal, Ježíše Krista poznati,
_milovatí, ctíti, poslouchati a klanětí se Mu; máme o posvěcení
a spasení duše své pracovatí, máme se totiž přičíníti, abychom se
Bohu vždy podobnějšímí a lepšími stali. Tudíž máme i Církve
svaté poslouchati a jí ctítí, rozkazům jejím se podrobítí; když
jsme se byli proti přikázáním Božíma církevním prohřešíli, máme
pravé pokání činiti a života svého polepšiti; máme povinnosti
stavu svého svědomitě plníti. Ille, víte tedy, co činiti, kam jíti
máte; víte, že máte jítííza svým cílem a svým povoláním; máte
jíti za Pánem Ježíšem, t. j. máte příkladu Jeho následovati; jako
On přišel na svět, aby plnil vůlí Otce nebeského, tak máme
i my ji plnítí. On pravil: »Můj pokrm jest, abych čínil vůlí tohol
kterýž mne poslal, abych dokonal dílo jeho.c Jan 4, 34. Vůli
Boží plnítí, to i našim pokrmem býti má; půjdeme-lí tak, půjdeme
tím zároveň i cíli svému poslednímu vstříc, t. j. věčnému spasení.
Bůh všecko učinil, abychom to činiti & tak života věčného do
sáhnouti mohli; jen na sebe bude každý naříkati, nejde-lí spasení
věčnému vstříc, nedosáhne—lí je. Ptej se, křesťane, tedy vždy:
»Kam jdeš?<r Jdeš tam a činíš to, co Bůh poroučí? A shledáš-li,
že toho nečiníš, že najdeš, kam jíti máš, obrat se a nastup cestu,
kterou dle vůle Boží jíti máš. —
Abys pravě šel, patř na Pána Ježíše, vždyť On jest cesta,
pravda a život; On jest světlo světa; i Církev Jeho jest cesta,
pravda, světlo a život. Neb děl Pán: »Vyjste světlo světa.“ Mat. 5, 14.
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Kdo právě chce jíti, kdo nechce klopýtnouti a zblouditi,
nesmí se ani v levo ani v pravo ohlížeti, ale na cestu se dívati;
tak se i vy stále na Boha dívejte, Boha, Ježíše Krista, Jeho svatá
přikázání a cíl svůj a své povolání na mysli mějte a právě
půjdete. ——
Při tom pamatujte na konec a následky toho, co činíte.
Neb uvažování následků našeho jednání nemálo k dobrému po
vzbuzuje. Sv. František Sales. dí: »Staří mudrcové jistili, že bychom
více zřetel svůj obraceti měli na cíl a konec díla, nežli na samé
konání díla. My však jednáváme právě naopak, anit' se vždy pod
vratným dílem samým hmoždíme, než abychom na jeho cíl a konec
hlcděli.<< Káz. II. na slav. Nanebevzetí

P. M.

Abychom právě šli, máme i to míti na paměti, proč kam
jdeme. Kdo jde na př. do chrámu Páně, ten má přec stále na to
mysliti, že tam jde, aby na př. slovo Boží poslouchal, se modlil,
svých hříchů litoval atd.; kdo úmysl ten na paměti má, ten bude
se také modliti, slovo Boží poslouchati, hříchů svých jako publikán
litovati a v chrámu Páně pobožně a uctivě se chovati. Víte tedy
kam jíti máte a víte, co činiti máte, abyste právě šli, a půjdete
právě, půjdete vstříc věčné blaženosti. Aby se tak skutečně stalo,
uvažte konečně i to, že bezpečnvě víme, kam jistě jdeme.

3. Kam jdeme jistě?

Cemujdeme jistě vstříc? My víme

jistě, že jdeme smrti vstříc; ano každým krokem se blížíme
smrti a hrobu, neb umřítí musíme všickni. My jdeme vstříc soudu,
neb hned po smrti bude každý souzen; sv. Pavel dí: »Uloženo
je.—stlidem jednou tunříti a potom soud.< ' id. 9, 27.

My víme dále, že jdeme vstříc buď nebi, nebo očistci, nebo
peklu. Kdo svaté živ jest, jde do nebe; kdo hříšně a pokání ne
činí, jde do pekla; a kdo nedokonal zde pravé pokání, jde do
očistce. Hle, bohatec v evangeliu byl pochován dc pekla, Lazar
ale do lůna Abrahamova, jak nám Pán ježíš o tom vypravuje.
Luk. 1.6, 22. Pamatujme tedy stále, že takové věčnosti jdeme
vstříc, a na věky nezhřešíme; nezapomínejme, že smrt hříšníka
nejhorší jest, Žal. 33, 22., a nebudeme hřešiti, budeme se na smrt
stále připravovati, budeme dobré činiti, poklady pro věčnost si
shromažďovati, a smíření s Bohem a s lidmi za to nejhlavnější
dílo považovati, nebudeme nenasyceně po bohatství, slávě a světských
radovánkách bažiti, budeme kříže trpělivě snášcti a na to stále
pamatovati, že nic není člověku platno, kdyby celý svět získal,
ale na duši své škodu trpěl!
Sv. František Sales. dí: »Konec života našeho jest smrt; měli
bychom tudíž velmi pečlivě uvažovati, jakou as naše smrt jednou
bude, jak se nám pak podaří a co nás po ní asi potká, abychom
život svůj spořádali přiměřeně oné smrti, jakou sejíti sobě přejeme:
poněvadž to docela jisté jest, že náš život byl bez pochyby taký,
jaká bude naše smrt, a naše smrt že bude toliko ozvěnou našeho
životax II. káz. Nanebevzetí P. M.
*

*

Toto rozjímání a tuto úvahu o slovech: »Kam jdcšřa vštipte
sobě hluboko do paměti; uvažujte živě a stále, že nevíme často
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kam jdeme, že víme, kam jíti máme, a že bezpečně víme, kam
jistě jdeme, a užitek toho bude znamenitý a radostný, neb půjdete
moudře, budete opatrně jednati, budete vůli Boží plniti a na smrt
se stále připravovati, tak že při smrti své budete moci právě říci:
:jdu k Otci nebeskému, který mne sem na tuto zem poslal, jdu
do nebe.“

Amen.

lan Podlaha, bisk. vikář a farář v Stálci.

Neděle IV. po Velikonoci.
Ranní promluva.
»Kam jdeš ?.
Jan 16, 6.

Známo ze svatého evangelia, že sv. spoštolové, kdykoliv
něco pochopiti, něčemu porozuměti nemohli, co Spasitel shromáždě
nému lidu aneb pouze jim vykládal, hned se tázávali, co by to
mělo znamenati, jaký smysl maji slova jeho.
Dnes však, kde Spasitel mluví o velikém díle vykoupení,
o Svém utrpení, o Své smrti, 0 odchodu Svém k nebeskému Otci,
tu zůstali apoštolové lhostejnými a mlčeli; žádný z nich nezeptal
se Mistra svého: »Co znamená Tvá řeč, kam jdešřa A proto kárá
Pán ježiš apoštoly Své -— ovšem že přátelsky, že žádný z nich
podobné otázky Mu nepředložil. Moji 'drazí! Nepodobáme se
i my těmto učcnníkům ježíšovým? Nejsme—liži my lhostejnými,
když mluví o našem určení, o cíli, k němuž stvořeni jsme, 0 od
chodu k Otci nvebcskému,o smrti a soudu? Kdo z nás táže se

sama sebe: Clověčc, kam jdeš;> Cojest tvým úkolem, tvým
určením? Proč jsi na tomto' světě, a co tě očekává, až

z toho světa odejdeš.> To jsou otázky velmi důležité, jen že
bohužel málo kdo si je klade.
alespoň dnes.

Chceme si na ně dáti odpověď

Pojednání.
1. Nuže tedy křesťanský muži, křesťanská ženo,
kam jdeš?
Všichni žijeme, abychom jednou umřeli, a všickni
umíráme, abychom branou smrti vešli do věčnosti.
Tato brána smrti do věčnosti jest však dvojí. Jedna vede do
věčné blaženosti, druhá do věčného zahynutí. Každá cesta, která
směřuje k věčnému zahynutí, jest hrozná a nešťastná, byt' byla
sebe pohodlnější a třeba byla poseta růžemi. jedině ta cesta jest
pravá, která uvádí do věčné blaženosti; cesta ta jest ovšem ale
příkrou, obtížnou, trnitou. Proto hlavní starost naše na tomto
světě v tom záleží, abychom zkoumali, zdali se na té pravé cestě
nacházíme a shledámc-li, že nikoliv, pak si musíme dáti tu pravou
cestu ukázati. Tak budeme jednati rozumně. Každý cestující oto
se stará, aby kráčel pravou cestou, která k cíli vede, a proto
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když jest v nejistotě, ptá se, přemýšlí a zkoumá, kudy jde;
a nikdo nesedne na vůz nebo do vlaku, aniž by se dříve zeptal,
kam ten vůz nebo ten vlak jede. Tak jsme opatrnými, když
někam cestujeme, ale pokud se týče té cesty nejdůležitější, cesty
do věčnosti, tu býváme velmi lhostejnými a lenivými, než abychom
se tázali: zdali pak přec nalézáme se na té pravé cestě, která
k nebi vede? A to jest veliká chyba! Každým okamžikem blížíme
se ku bráně smrti, a málo kdo ptá se, kterou branou vyjde,
zda branou života věčného, či branou věčné smrti. Jaké to bude
hrozné překvapeni pro ty, kteří zmámeni byvše tímto světem,
z omámení svého se probudí a spatří, že nalézají se před branou
věčného zatracení, před branou pekla! Proto spasitelné jest, často
klásti sobě a zodpovědíti si otázku: Kam jdeš?
2. Ale tažme se dále: Kam jdeme po smrti? Vy rodičové,
kam jdete po své smrti? Jdete do věčnosti, jdete před soud, kde
se musíte zodpovídati nejen ze hříchů svých, nýbrž ze hříchů
svých dítek, jež jste snad špatným vychováním, nedostatečnou
péčí. provinili. Rodiče jsou zodpovědnými za vychování dítek.
jestli jste vychovali děti své po křestansku a v bázni Boží, jestli
jste je dobrým příkladem svým vzdělávali, pak můžete beze strachu
jíti na věčnost, vykonali jste řádně svou povinnost; pakli jste
však vychovali dítky své špatně, nužc zodpovědnost za to bude
pro vás hroznou. Proto bděte nad dítkami svými, jimž nyní tak
mnohá hrozí nebezpečí . . . A vy, kteří jměním svým se chlubíte
a bohatstvím oplýváte, kam jdete? jdete na věčnost, kam ze
všeho, co zde máte, ničeho si vzíti nemůžete. jako člověk nic
sebou na svět nepřinesl, tak také ničeho ze světa neodnese.
Clověku po smrti nezbude nic, než to dobré, co vykonal, a zod
povědnost'za všecko zlé, jež spáchal. Kdo jsi tedy jmění svého
spravedlivě nabyl a k dobrému užil, z něho i chudým rád
a ochotně almužnu poskytoval, pak můžeš pokojně na věčnost se
odebrati. Pakli jsi však nabyl jmění svého způsobem nepoctivým,
lichvou, krádeží, podvodem, aneb užíval-li jsi bohatství svého
k prostopášnostem a chudé jsi odháněl od dveří svých, pak věř,
nechtěl bych tě na věčnost doprovázeti. — A vy chudí, kam jdete?
jdete do věčnosti, kde není rozdílu mezi bohatým a chudým,
vznešeným a nízkým. Bůh nehledí na osobu neb bohatství a dů
stojenství, nýbrž na to, jak kdo živ byl. Pakli jste tedy snášeli
chudobu svou 5 odevzdanosti do vůle Boží, jestli jste sobě shro
máždili poklady v nebesích, tu můžete s radostí odcbrati se na
věčnost, čím podobnějšími jste chudobou svou chudému ježíškovi.
Byli-li jste však v chudobě své netrpělivými, závistivými a nespo
kojenými, jestli jste reptali proti řízení prozřetelnosti Boží, pak
třeste se před věčností. Tam bude bída vaše daleko horší než
zde na světě, tam se vám povede daleko špatnčji než zde.
.
Kam jdeme my všickni? Do věčnosti, kde za dobré skutky
očekává nás odměna, za hříchy trest. Nezapomcňmež na to nikdy,
bychom nemusili zakusiti, jak hrozné to jest, upadnouti do rukou
živého Boha. Obrat se každý na cestě zkázy, dokud jest čas.
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Přechod z jedné cesty na druhou jest lehký a Bůh ti pomůže,
aby ti to nečinilo velikých obtíží. Zanech jen života hříšného
a čiň upřímné pokání. Považ, oč se tu jedná, o celou věčnost, na
niž nelze nikomu pomysliti bez strachu a bázně.
_
Nábožní křesťané! Často sobě rozjímejte odpověď na otázku:
Kam jdeš.> Kam jdeš životem, kam přijdeš po smrti? Tak naučíte
se nejlépe tomu, jak máte z'íti a jak se máte na smrt připravití.
Zivot náš jest krátký, smrt blízká, věčnost nekonečná. Tažme se
často na tu pravou cestu, která do nebe vede, bychom se ne
zmýlili a nezbloudilí, nýbrž branou ráje do blaženosti věčné vešli.
Amen.

'

Dr. Ferdinand Beneš.

Svátek sv. Jana Nepomuckého.
Svatý Jan ochránce cti a dobrého jména.
»Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýžto při
praví cestu tvou před tebou.“ Tak čteme v evangelium na den
sv. jana Nepomuckého.
Původně byla vyrčcna tato slova o sv. janu Křtiteli. Tohoto
muže nazval Spasitel Sám andělem, protože, jako chodí anděl
před tváří Boží, tak chodil jan Křtitel před tváří Spasitelovou,
jsa jeho předchůdcem. Dnes však vykládají se tato slova o Svatém
janu Nepomuckém. Tento světec přirovnává se kandělu pro svou
čistotu mravů, pro svou výmluvnost a pro svou neohroženost.
Kromě tohoto čestného názvu dáváme sv. janu Nepomu
ckému ještě jiná vznešená jména, jimiž vyjadřujeme dílem svou
úctu k jeho posvátné osobě, dílem svou důvěru v jeho přímluvu
u Boha. Nejčastěji pozdravujeme a vzýváme sv. jana jakožto
ochrance cti a dobrého jména. Nastává otázka, proč utíkáme se
k sv. janu nejčastěji tenkrát, když trpí naše čest a naše dobré
jméno.> Příčina jest ta, že sv. jan z Nepomuku svou přímluvou
u Boha odvrátil zlou pověst 1. od celého národa našeho i 2. od
jednotlivých ctitelů svých.
O tom hodlám nyní několik slov promluvíti.

Pojednání.
1. Tážete se, nejmilejší v Kristu, kterak odvrátil svatý jan
zlou pověst od celého národu našeho? O tom snadno se pře
svědčíte, zajdete-li se mnou v minulost naší vlasti.
U nás v Cechách jsou dosaváde lidé, kteří se domnívají,
že nejslavnější dobou v dějinách českých byla ona doba, ve které
se rozdvojil pobloudilý kněz jan Hus s papežem římským, a ve
které přívrženci jeho, tak zvaní l-Iusité, násilnou smrti jeho na
hranici v městě Kostnici rozjitřeni, mečem a ohněm potírali věrné
katolíky ve vlasti české i za hranicemi. Připouštím a nepopírám,
že domněnka tato poněkud pravdiva. Ve válkách husitských
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objevila se válečná moc Cechů ve svém lesku světodějném. Ale
tážu se každého rozumného a soudného člověka, jest-li pravá
čest národu, když před zbraněmi jeho všecken svět se třese, když
národ stane se hrůzou a postrachem všech národů okolních? Přední
dějepisec český, který nikdy katolíkem nebyl, vyznává nestranně,
že následkem rozbrojů a válek husitských upadlo jméno Ccchů
v potupu a nenávist národů okolních.
Ano, na jménu Čech lpěla po celá dvě století, 15. a 16.,
zvláštní přihana. Všickni sousední národové odvraceli se s oškli
vostí od echů jakožto národu kacířského nesctřicího ani osob
ního náboženství, ani majetku, ani života, ani památných budov
a uměleckých památek katolíků. Tato zlá pověst, kterou uvalili
na sebe naši předkové nakvasení učením Husovým, nevzala za
své ani tehdáž, když za dvě stě let po upálení Jana Husa vzpla
nula válka třicetiletá. Ke skvrně odboje církevního přidala se
nyní i skvrna odboje politického. Ze stoupenců I—Iusovýchstali
se během dvou set let stoupenci Lutrovi; z Husitů stali se pro
testanté. A tito, vedení českou šlechtou odrodilou, nechtěli uznati
svého zákonitého pána, Ferdinanda Rakouského, za krále. Proto
vyslovováno jméno české i na dále 's příhanou. A příhana tato
množila se, když echoyé z vlasti vypovězení — náboženskou
i politickou \zpouru v Cechách (tajně i zjevně s cizozemskými
protestanty se spolčujíce) podněcovali a rozdmychovali.
Tak to trvalo až do polovice 17. století. Ale neměla lpíti
potupa na jménu českém věčně. Bůh ve Své nevyzpytatelné Pro—
zřetelnosti nechtěl, aby národ český zahynul. Proto postaral se
o to, aby mnoholetá přihana s něho byla sňata a odčiněna.
A k tomu, milí křesťané, vyvolil si Bůh za nástroj velikého mu—

čennika Svého jana z Nepomuku.
Dne 15. dubna 1. P. 1719 otevřen jest hrob svatého jana
v hlavním chrámě Pražském a v těle úplně spráchnivělém nalezen
jest jazyk neporušený, tak čerstvý, jakoby se ještě v ústech po
hyb0\ al. Iento div ztvrzený mnoha očitými svědky pod přísahou,
opětoval se dne 27. ledna ]. P. 1725. Následkem těchto zázraků
prohlášen jest Jan z Nepomuku nejprve za blahoslaveného a pak
za svatého. Pověst o těchto věcech, jakož i o jiných četných zá
zracích, které se staly na hrobě sv. Jana anebo vůbec na přímluvu
jeho, rozšířila se brzy u sousedních národů, i začali pohlížeti
kuv Praze a k zemi české s úctou a obdivem. (Tak sňata jest
s Cechů hana národu kacířského a odbojného, a národ náš vešel
opět ve svazek národů katolických a mírumilovných) »I—lle,cpo
čali říkati cizozemci, »neníf národ český tak bezbožný, jak jsme
se domnívali, když vyšel z lůna jeho mučenník tak velice od Boha
oslavený, a to zrovna v době církevního odboje; chybil-li národ
český, chybil jen z přepjaté horlivosti o víru.“
Tomu-li tak, nejmilejší v Kristu, chápeme již dobře, proč
se nazývá sv. jan Nepomucký ochránce cti a dobrého jména. Bůh
oslavil sv. jana, aby oslavil před světem celý národ český a od—
vrátil od něho zlou pověst, která lpěla na něm od staletí.
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2. Avšak my můžeme jmenovati i jednotlivé ctitele sv.jana,
kteří sami na sobě zkusili, že jest sv. jan ochránce cti a dobrého
jména, protože ušli skrze přímluvu jeho hanbě a potupě světské.
Ve zvláštní obšírné knize o sv. ]anu Nepomuckém, kteráž
vyšla v Praze tiskem před desíti lety (1878'), vypravují se tyto
úplně věrohodné příběhy.
Roku 1698 vydal se jistý šlechtic český se svým vycho
vatelem na cesty do Italie. Po smrti svého vychovatele, jsa ne
zkušený, spolčil se s některými jinochy, kteří se vydávali za
šlechtice, ale byli vlastně sprostí zloději. Ti okradli jednoho bo
hatého kupce, u něhož onen český šlechtic meškal. A tak padlo
na našeho šlechtice podezření, že byl se zloději srozuměn. Věc
udána soudcům, i odsouzen jest nešťastný šlechtic k smrti pro
vazem. V cizí zemi ode všeho světa opuštěn, nevěděl si ubohý
rady. V této úzkosti počal vzývati sv. jana Nepomuckého jakožto
ochránce cti a dobrého jména. Nadešel den, kdy se měla vyko
nati jeho poprava. Mladý šlechtic stál již na potupném žebříku.
Tu se stalo řízením Božím, že šel kolem toho místa jiný šlechtic,
který našeho šlechtice poznal & svou výmluvností soudce pohnul,
aby popravu poodložili až na další přesvědčení. A hle, brzy potom
byli oni zlosynové při opětné krádeži polapeni, ku právu dodání
a k smrti odsouzeni. Tu pak se vyznali i z oné krádeže, spáchané
v domě kupeckém, a tak vyšla na jevo úplná nevinnost šlechtice
českého. Toto všecko slyšel od něho a písemně zaznamenal teh
dejší světící biskup Pražský jan Dlouhoveský z Dlouhé vsi. Hle,
jak patrnájest v tomto příběhu přímluvasv. jana Nepomuckého! Jak
patrně ukázalo se tu, že jest sv. jan ochránce cti adobréhojména!
Na počátku minulého století najal hrabě Cabelický do služby
jakéhos Pavla Chotětického z Neveklova, chlapce čtrnáctiletého,
'i poslal ho do Prahy, aby se tam naučil troubiti na roh mysli
vecký. Učitelovi, jenž chlapce hudbě _vyučoval, ztratilo sc kdys
velmi skvostné pouzdro na hudební nástroje. Učitel projevil do
mněnku, že ukradl to pouzdro Pavel. a vyhrožoval, že bude žalo
vati na něj u hraběte. Pavel ve své úzkosti vzýval sv. jana Nc
pomuckého, aby sám vysvobozen byl od hanby a trestu neza
slouženého, a také rodiče jeho aby neměli příčiny k zármutku.
A v skutku již za několik dní vypátrán pravý zloděj pouzdra,
a nevinnost Pavlova jasně dokázána. Opět důkaz, že jest sv. jan.
V klášteře v Klosterneuburku v Rakousích spáchána r. 1722
smělá krádež. Podezření uvaleno na domácího sluhu Ottlmayera,
a protože nemohl dokázati tento patrně svou nevinnost, mělo se
zavésti s ním hrdelní řízení. Nešťastný sluha vzal své útočiště
k našemu světci janu Nepomuckému & vysílal vřelé modlitby
k nebesům, aby Bůh na přímluvu toho sv. mučenníka nevinnost
jeho na světlo vynésti ráčil. Z rána toho dne, kdy měl býti vydán
soudu, přišli k soudu dva jinochové a vyznali, že krádeže v klá
šteře Klosterneuburském sami se dopustili; udali se sami, protože
') V Dědictví sv. Jana: »Sv.Jan Ncpomuckýc od dr. Borového. str. 97. nn.
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jim nedalo svědomí pokoje. Tak dokázána nevinnost Ottlmayerova.
Aj! opět jeden důkaz, že jest sv. Jan Nepomucký ochránce cti
a dobrého jména.
*

*

*

Nejmilejší! Co jsem vám vyložil dnes o sv.]anu Nepomuckém
zakládá se na pravdě zaručené dějepisem. Příhana, která lpěla
po staletí na národě českém, smazána jest s něho tím, že Bůh
sv. Jana a spolu s ním celý národ český před světem oslavil.
Kromě toho odvrácena jest hanba světská i od lidí jednotlivých,
kteří brali k sv. Janu své útočiště. Nazýváť se tedy sv. Jan 2 Ne
pomuku vším právem ochráncem cti a dobrého jména.
Toto přesvědčení musí nás naplniti velikou důvěrou k sva
tému Janu Nepomuckému. I nám hrozí často ztráta dobré pověsti.
Posměvačů, utrhačů, pomlouvačů, udavačů a klevetníků jest nyní
plný svět. Nikdo neujde jedovatým jazykům jejich, ani člověk
svatý, ani člověk ve vysokém úřadě postavený, tím méně člověk
chybám podrobený anebo ten, jehož nechrání vážnost povolání.
Ale nebojmc se těch jazyků jedovatých, jsme-li sobě vědomi své
nevinnosti. Obrat'me se s důvěrou k sv. ]anu Nepomuckému
a prosme jej vroucně, aby svou přímluvou u Boha od nás od
vrátil, cokoliv by dobrému jménu našemu škoditi mohlo. A zku
síme, jako toho zkusili i mnozí jiní ctitelé sv. Jana, že nebudeme
prositi marně, že bude sv. Jan z Nepomuku i nám ochráncem cti
a dobrého jména. Amen.

KlementMarkrab.

Svátek sv. Jana Nepomuckého.
O jeho vypodobněníeh: soohách a obrazích.
»Mlčelivý a rozumný ctěn budc.<
Si

21, 31.

Církevní rok, rozmilí v Kristu, podobá se zahradě. Zahrada
ta rozdělena jest ve 12 záhonů; to jsou měsíce. Záhony ty osá—
zeny jsou kvítím, rozličným, rozmanitým; jedno krásnější druhého;
jsou svatí a světice Boží, jejichž památku Církev svatá vtom
kterém měsíci koná. Azáhon nejkrásnější jcst měsíc máj, v němž
vládne královna květin růže duchovní, Maria; nebot“ jí májovou
pobožnosti veškerý měsíc jest zasvěcen. A s ní a vedle ní jeden
květ, vzácný a krásný, u veškeré Církve a zvláště unásv Čechách
—-—
sv. Jan Nepomucký.

„

I naši vlast, nejmilejší, milé Cechy, bychom přirovnati mohli
ku zahradě: Zahrada bývá pro bezpečnost ohrazena plotem. Tak
učinil Bůh i se vlastí naší; ohradil ji kolkolem plotem přirozeným,
horami. V zahradě té jest mnoho květů sličných a vonných, jsou
to vše duše nábožné a Bohu věrné, které buď již zde živy byly,
anebo dosud živy jsou. A mezi těmi květ jeden zvláštní půvaby
a krásy, jehož vůně rozchází se nejen po vlasti naší, ale i v sou
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sedstvu a po veškeré Církvi, sv. jan Nepomucký, jehož památku
konáme dnes.
já předešlá leta o rozličném mluvil jsem, o čem letos.> Kam
vás mám vésti? -— Vím, že lid náš rád navštěvuje sochy sv.jana,
zvláště na večer; že tu rozžíhá světla a lampy a že tu zpívá ná
božné písně ke cti a chvále sv. jana, patrona svého. To stalo se
takpřka národním zvykem; a není snad osady, není dědinky
v Cechách, kde by sv. jan neměl sochy své, vypodobnění svého
ať sochou ať obrazem. Mlčelivý a rozumný ctěn bude!——Kéž by

ten zbožný a chvalitebný zvyk jen se udržoval! lchci proto dnes
putovati s vámi k sochám a obrazům sv. jana, k nim poukázati,
z nich se učiti. lbudiž s námi v této chvíli sv. patron náš
a přijmiž úctu naši! Mlčelivý a rozumný ctěn bude! ——

Pojednání—.
1. Od jak živa ctili národové své veliké a slavné muže
a stavěli jim na počest sochy, vystavovali jejich obrazy; tak:
mocnářům a vladařům, vojevůdcům a hrdinám, učencům a umělcům.
lCírkev oslavuje své hrdiny, světce a světice Boží, stavíc jim
sochy, ano i oltáře a chrámy, vystavujíc jejich obrazy. Tak i sv. jana!
Byl sv. jan stále ctěn, hned „po mučennické smrti své, a ta úcta
se udržovala i přese všecky ty hrozné a záhubné bouře, jež po
více než 200 let zmítaly zemí českou a národem českým. Na do
klad toho máme staré sochy a obrazy, jež před jeho svatořečením
(1729), ano i před jeho prohlášením za blahoslaveného (1719) po
staveny byly. Důkaz, že vždycky ctěn byl.
_ 2. Ze soch jeho nejobyčejnější jest, kdy vypodobněn bývá
jako kněz mučenník, v rouchu kanovníka. V pravici mívá palmu,
vítěz nad pokušením, nad hříchem. V levici kříž s podobiznou
ukřižovaného Krista, na Nějž pln lásky pozírá, jako by řekl: »Ty
Pane ježíši, ukřižovaný Spasiteli můj! Ty znáš úzkost mou! Tys
síla, naděje a láska má! Ty mne neopustíš v soužení mému!
Oblečen v roucho kanovnické s odznakem velechrámu sv. Víta
na prsou. Kolem hlavy 5 hvězd, že světla označovala místo, kde
se nalezalo v řece tělo jeho. Bývá na mostě, že s mvostu shozen
byl, anebo u vod, že utopcn. A jest znám nejen v Cechách, ale
iv sousedních zemích a po veškeré Europě, ano i po jiných
dílech světa, všudež, kde katolíci jsou, byť ne svátkem zasvěce—
ným, jako u nás, tedy mši svatou a církevním modlením (hodin
kami). Tak oslavuje Církev prvního hrdinu mučenníka za svátost
zpovědní.
3. jiný způsob bývá 5 prstem na ústech, což poukazuje
k mlčelivosti v úřadě zpovědním. Mlčelivý a rozumný ctěn bude.
4. A jiný způsob soch jeho představuje jej almužníkem.
Byltě almužníkem královským, krále Václava IV. a choti jeho
Zoňe. Že se stal almužníkem, důkaz, že požíval důvěry a byl
spravedlivý a k chudině útrpný, dobrotivý a laskavý.
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5. Též kazatel. Až dosud ukazuje se v chrámě Matky Boží
před Týnem kamenná kazatelna, odkud slovo Boží hlásal.
6 I jako poutník vyobrazuje se, an v úzkostech svých, kdy
bouře hněvu králova naň se valila, hledal útulku u té, kteráž
slove potěšením zarmoucených. Putovaltě na nejstarší poutní místo
Marianské v Cechách, do Staré Boleslavi.
_ 7. Konečně i zpovědníkem se vypodobňuje, an koná úřad
svůj; za věrnost v úřadě tom i smrt podstoupil. — I jazyk jeho
mlčelivý vyobrazen bývá a pět hvězd kolem něho.
Tak ctěn a oslavován bývá sv. jan v sochách a obrazích,
a není téměř dědinky v Cechách, kde by neměli sochy sv. jana.
Sloužit“ k tomu, by pamatovaly nás na ctnosti jeho. Avšak málo
by bylo prospělo, kdyby Bůh nebyl oslaviljcj. Cím? divy a zázraky
zde, korunou slávy v nebesích.
budiž nám světlem, sv. ochrance náš! Nechť patero hvězd
tvých ctností svítí nám na dráze života, bychom i my věrně stáli
každý v povinnostech svých a bouři všelikou života trpělivě snášeli,
bychom zasloužili si korunu slávy nebeské, kde svítí hvězdy věčné!
Amen.

Monsign. Boh. Hakl, papežský komoří, bisk. vikář a děkan v Hořicích.

Neděle V. po Velikonoci.
O modlitbě.
»Budete-li zač prositi Otce ve jménu
mém, dát' vámm

jan 16, 23.

Každý tvor chválí svého Stvořitele: Sotva že se ráno pro
budí skřivánek ten malý, juž Pána Boha chválí, vznáší se k nebesům
tak vysoko, že ho vidět není a prozpěvuje ranní písní svou,
modlitbu. Včelička letí zúlu a bzučí po květinkách svou modlitbu,
kuřátko při každém napití k nebi vděčně zdvihá hlavičku a květinka
zarosená vůní dýše Bohu svému.
Každý tvor chválí všemohoucího Boha; avšak rozmlouvati
s ním, drazí přátelé, nedovede tvor žádný. Tot jedině člověku
Bohem popřáno, člověku, jenž jediný má dar řeči. A rozmluva
s Bohem sluje modlitba, kteráž na Bohu všecko vymůže, dobře-li
se koná. Č), uvažte tu milost! My lidé můžeme, my smíme s Pánem
Bohem rozmlouvati! jako Bůh svým slovem všemohoucím: »staň
sc!<< všecko stvořil, tak může člověk od Všemohoucího všecko
dosáhnouti — modlitbou. I—IledíOtec nebeský na prosícího člověka,
slyší rád hlas jeho prosebný, jak nás Spasitel dnes ujišťuje:
»Začkoliv prositi budete Otce, dát" vám.:
Tu však slyším mnohého se tázati: Kterak to přichází, že
často se modlívám, a přec nedostávám; často prosím, ale ne
vyprosím.
Proto, milý křesťané, že se sice modlíš, ale ne tak, jak bys
měl. Nuže, jak se máme tudíž modliti, abychom byli vyslyšení?
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Na to odpovím s pomocí Boží v dnešní řeči, v níž ukážu,

že se máme modliti: a) důvěrně,

b) pokorně,

c) nábožně.

Tot obsah dnešní mé řeči, k níž popřej, Pane, své milosti!
Vy pak poslyšte mne ve jménu Páně!

Pojednání.
a) Víra svatá učí nás, jak se máme modliti i zač prositi máme.

První oporou naší modlitby musí býti víra živá, neboli pevná
důvěra v Boha. Sv. evangelium podává mnoho důkazů, jak pro
důvěru prosících prosby jejich tolikráte byly vyslyšeny. Žena
kananejská prosila Pána Ježíše za nemocnou dceru a volala:
“»Pane, pomoz mila Pán ji poučil, že jest poslán jen k synům
israelským; avšak žena nepřestává prositi. A co činí Spasitel?
Obraci se k ní slovy: » , ženo, veliká jest víra tvá, staniž se
tobě, jak chcešc Mat. 15, 28.
Slepému žebráku u ]ericha praví Pán, Mar. 10, 51.: »Co
chceš, at" tobě učinímPc A slepec volá: »Pane, at vídímřc l di
jemu ]ežíš: »jdi, víra tvá tě uzdravila.<<
Proto píše sv.Jakob: »jestliže pak kdo z vás potřebuje moudrost,
žádej ji od Boha, kterýž dá všem hojně a neomlouvá, a bude mu
dána.<< jak. 1, 5 A sv. jan praví 5, 15.: »A totot jest doufání,
kteréž máme k němu, že, začkoliv bychom prosili podle vůle
jeho, slyší nás. A když víme, že nás slyší začkoli prosíme, víme,
že máme ty věci, kterých od něho žádáme.: jan 14, 15.
Proti tomu káral Sám božský Spasitel nedůvěru sv. apoštolů.
Když se strhla bouře na moři, volali apoštolové: »Pane, zachovej
nás, hyneme.<< A tu jim pravi Pán: »Co se bojíte, malověrnířa
Tím nám ukázal všem, že se věřící báti nemá, ani důvěřujicí
při modlitbě že nemá kolisati. Že naše modlitba nedochází vy
slyšení, bývá často i to příčinou, že modlitba nebývá zřízena dle
víry pravé. Víra svatá uči, abychom hledali nejprve království
Božího, a lidé — hledají přede vším věci časné, marné a za ty
prosí. A proto nebývají také vyslyšení; vždyt se modlitba taková
nijak neliší od modlitby pohanů; >toho všeho hledaji pohané,<
pravil Pán.

_

Žalmista Páně u věci té velmi pěkně praví Z. 36, 4.: »Tento
chudý volal a Hospodin vyslyšel ho; a ze všech zármutků jeho
vysvobodil ho.“ Dle výkladu sv. Augustina nehledal tento chudý
zlato a jiné věci pomíjejíci, nýbrž llospodina hledal a ten ho vysvo
bodil. »Proto kochej se v Hospodinu, a dá tobě žádost srdce tvého.:
Ovšem můžeme i máme prositi také o věci časné; avšak
přede vším a nejprve za ty, jež nám jsou ku blahu duševnímu,
ku spáse věčné potřebný.
Starý a slepý patriarcha Isák dával požehnání synu jakuboví
takto Gen. 27.: »Dejž tobě Bůh z rosy nebeské a z tučnosti
zemské hojnost obilí a vína.< Když pak, vrátiv se, Esau t'éž žádal
požehnání otcovského, hnut jsa Isák řekl k němu: »V tučnosti
země a v rose nebeské s hůry bude požehnání tvé.a
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A podobně až posud žádají přemnozí lidé raději požehnání
Esauovo, totiž z tučnosti zemské, nežli Jakubovo, z rosy nebeské,
a proto nebývají'vyslyšeni. I modleme se, přátelé drazí, vždy
důvěrně'a prosme nejvíce za věci duševní a dojista budou nám dány.

b) Naše modlitba musí býti také pokorná.

Nikdy nemáme

zapomenouti při modlitbě, kdo jest ten, k němuž se modlíme,
a kdo jsme my, kteří se modlíme.
Na Pánu Bohu musí modlící se velebiti nestíhlou dobrotivost,
jakož i jeho nejvyšší velebnost. Nestíhlá dobrotivost Boží nás vy
slyší nejlaskavěji; nejvyšší, všemohoucí velebnost Boží nám všecko
může dáti. zač prosíme. Nestíhlá dobrota a láska Boží nás ku
modlitbě zve a vybízí, ale velebnost Boží nás učí nejhlubší pokoře;
známot', že se Bůh pyšným protivujc.
Suďte sami, zda by se mohl nadutý, pyšný člověk těšiti,
že bude vyslyšen, pomní-li, že jest pýcha ohavnosti před tváří Boží.>
Jen pokorným dává Bůh Svou milost.
Zdali nepřednáší na zemi před knížaty a králi tohoto světa
každý prosící suppliku neb prosbu svou 5 největší pokorou? A po
kořujeme-li se před lidmi, a byt' byli i knížata a panovníci, čím
více musíme předstoupiti před Pána Boha v duchu nejhlubší po—
kory, kdykoliv od Něho něco žádáme. Jen o našem božském
Spasiteli čteme (v ep. sv. Pavla k Zid. 5, 7.) »a vyslyšen jen pro
svou uctivost t. j. vyslyšen byl pro úctu, jakáž sluší osobě Kristově.<
Uvažu'me oproti tomu, kdo jsme my, ubozí, hříšní lidé! Sami
ze sebe ničím nejsme a nemůžeme tudíž sobě také ničeho za
sloužiti. Propast naší bídy lidské volá jedině ku hluboké propasti
Božího milosrdenství; neboť co jest člověk u porovnání k Bohu.>
Ani takým, jakým je nejmenší miaveneček u porovnání k celému
světu. O, jak má býti člověk, tento tvor bídňoučký, pokorným!
Když Abiaham doprovázel tři cizince do Sodomy Gomorrhy
a \',ěděl že nejvzácnější z nich jest Sám Hospodin, jal se prosíti
za bohaprázdna' města; avšak před prosbou vyjevil nejhlubší pokOiu,
pravili: »Budu mluviti ku Pánu svému, ačkoliv prach a popel jsem <
lak mluvil aic10tecspravedlivý, bohumilý. A což činiti máme
my, kteří taktéž víme, že prach a popel jsme, nad to však ještě
snad mnohými hříchy
Rcete, nejmilejší,
nám raději v prachu
důvěry k Bohu,<<praví

stíženými? ——
možno—liještě se pyšniti aneb nesluší-li se
se kořiti.> ——»Nechci hřišníku odnímati
sv. Bernard, »nýbrž můj úmysl jest jedině,

abychom při modlitbě nezapomínali, že jsme hříšníci a nikoliv
spravedliví.<<

Nuže, pokořme se při modlitbě. Nechat jest naše modlitba
pokorna, čímž jedině dosáhneme vyslyšení. Srdcem skroušeným
a pokorným Bůh ne'/.hrzí.
c) Modlitba naše musí býti posléze nábožná.
Máme se
modliti horlivě a vytrvale.
Abychom ku pobožnosti větší byli povzbuzeni při modlitbě,
uvažme: co jest modlitba? jestit' modlitba pozdvižení mysle k Bohu,
rozmluva duše s Pánem Bohem. Náleží nám pročež tak horlivě
Kahlee duchovní.
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a nábožně se modlití, jako bychom stáli před trůnem Nejvyššího.
Jakmile se modlití počínáme, musíme si živě vzpomínati na Pána
Boha dle slov Žalmisty Páně Ž. 18, 15.: »A myšlení srdce mého
bude před obličejem tvým vždycky.<< Ž. 21, 28. »A klanětí se
budou před obličejem jeho všecky čeledi národů.:
Mnohý z nás se snad modlívá často a rád; ale při tom za—
pomíná, že se má modlíti, jako by stál před tváří Boha Samého.
Mnohý opět se modlí, ale ani nemyslí na to, co mluví. Bratři
v Kristu! To není modlitba, jestliže některé modlitby roztržítě
a nepozorně odříkáváme. Tu by o nás platilo slovo Páně: »Líd
tento ctí mě ústy, ale srdce jeho jest daleko ode mně.a Mat. 15, 8.
jak můžeš očekávati od Boha, že tě vyslyší, jestliže sám sebe ne
slyšíš? Chceš, aby Bůh byl na tebe pozoren, ale ty nejsi pozoren
sám na sebe!: volá sv. Cyprián.
Někdy se modlíváme bedlivě, nábožně, ale nebývámc při
modlitbě stáli, vytrvali, přejíce si jen, abychom co nejdříve byli
vyslyšení.

_

O, nás zpozdílých! Což nejsou dary Hospodinovy dosti
vzácný a nezasluhují, abychom o ně vytrvale, dlouho prosili?
Prorok Habakuk praví 2, 3.: »Pomešká-li, čekej ho, nebot“ přijde
a nebude meškati.a
»Mnoho zajisté zmůže u Boha modlitba spravedlivého usta
vičná,<<píše sv. jakub. Jak o sv. apoštolech, tak i o prvních křesťa

nech známo jest ze Sk. Ap., že trvalijednomyslnč na modlitbách.
Někdy se i to stává, že se modlí křesťan dokonale, nábožně
í vytrvale, a nebývá vyslyšen. Tehdá buď duše křesťana spoko
jena a uvažuj slova sv. Augustina: »Není to milost, býváme-lí
od Boha vyslyšení dle naší vůle a ne dle našeho prospěchuc
Židy vyslyšel také Hospodin dle jejich přání a vůle, ale když po
žívali pokrmu, jehož si žádali, umírali. Rozhněvaný
Bůh často
nás vyslyší u věcech, „ve kterých by dobrotivý
Bůh nás nebyl
vyslyšel. —
*

*

*

jako jest voda rybě potřebna ku živobytí, tak modlitba nám
všem ku křesťanskému životu. Naší hlavní povinností jest, abychom
se modlili. Dle modlitby řídí se stav člověka. Kdo se rád Bohem
v mysli obírá, jest v blaženém spojení s Bohem; přestane-lí se
ale člověk modlití, ruší spojení s Bohem a tak juž duševně odu
mírá. Modlitba jest jediný prostředek ku zachování spojení našeho
s Bohem. modlitba jest často jedinou útěchou v soužení a zármutku.
Naše slabost, naše potřeby a strasti, všecko vybízí nás, abychom
se modlili a sice důvěrně, pokorně a nábožně. Dle ujištění sva
tého Bernarda všímá si naší modlitby ten, k němuž se modlíme.
Než otevřeme ústa k modlitbě, dává Bůh zapísovati naši modlitbu
do knihy života. A tím buďme jisti, že nám dá Bůh, začkolív
prosíme; ale nedá-lí někdy, obdržíme časem něco nám více
prospěšného.
Modleme se, abychom byli vyslyšení v potřebách duše i tčla.
»Prosme,

a obdržímea

Amen.

Josef Baar, bisk. notář a farář v Putimi.
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Na nebe vstoupení Páně.
Pán ježíš vstoupil na nebesa l. nejen k vůli Sobě,
aby splnila se touha jeho poslední na této zemi, ale
ll. odebral se do stanů věčných i k vůli nám, aby
splnil hlavní tužby a potřeby naše duchovní.
)A zajisté Pán ježíš, když jim odmluvil,
vzat jest do nebe a sedí na pravici
Boží.:
Mar. 16,19.

»jaký život, taková smrtc, praví staré pořekadlo. Jakkoliv
přísloví toto má mnoho pravdy do sebe, nelze upříti, že má
isvé výminky; nemůžeme naprosto o všech lidech říci, kteří
smrtí dokončili již pozemský život, že smrt jejich přiměřena
byla jejich životu, že skonali smrtí takovou, jakou zasloužili, lidé
spravedliví, že skonali smrtí tichou, utěšenou, lidé hříšni smrtí
trapnou a bolestnou.
.
Že pouze takový smysl nesmí se přikládati onomu přísloví,
toho nejsmutnější doklad podává Sám ježíš Kristus, jenž Svůj
nejvýš svatý a blahodárný život na této zemi zakončiti musel
trapnou a potupnou smrti na kříži. A tato přebolcstná smrt Páně
by nás zajisté naplňovala ještě větším bolem, kdyby po ní ne
bylo v brzku následovalo slavné z mrtvých vstání Páně a po něm
ona událost, kterouž dnešní slavnost na mysl uvádí, že Pán ježíš
čtyřicátého dne po Svém z mrtvých vstání Svou vlastní mocí
s tělem i s duší na nebesa vstoupil a že nyní sedí na pravici
Boha, Otce všemohoucího, jak se o tom krátce zmiňuje dnešní
evangelium: »A zajisté Pán ježíš, když jim odmluvil a t. d.“
Mar. 16, 19.

Nikoliv slavným z mrtvých vstáním, ale podivuhodným na
nebe vstoupením bylo teprve úplně vyrovnáno ono hluboké po
koření, kterému se Pán ježíš k vůli nám podrobil, že »učiněn
jest poslušným až k smrti, a to k smrti křížaa Filip. 2, 7.
Dle přípovědi božského Spasitele i my všickni lidé, kterýmž
uloženo jest jednou zemříti, mocným slovem věčného Soudce
ze spánku smrti budeme probuzení, i pro nás přiblíží se jednou
den našeho z mrtvých vstání.
Zdali však po svém z mrtvých vstání všickni dojdeme též
žádoucí oslavy, abychom byli též do nebe přijati, abychom mohli
slaviti též své na nebe vstoupení, to z přípovědi božského Spa—
sitele nijakž nevysvítá; pravil Pán ježíš: »Přichází hodina, v kte
roužto všickni, kteří v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Božího;
ipůjdou, kteří dobře činili, na vzkříšení života, kteří pak zle
činili, na vzkříšení soudu.- jan 5, 28
Na kom to tedy nejvíce závisí, abychom s oslaveným Spa—
sitclem mohli jedenkráte slaviti též své na nebe vstoupení? Záleží

to nejvíce na nás samých, uposlechneme-li velemoudrého pokynutí
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Pána
ježíše:
»Chce-limne!:
kdo zaMat.
mnou přijíti,
kříž svůj
a následuj
. zapří sebe sám, a vezmi
Buďmež věrnými vyznavači a1následovníky ježíše Krista, pak
On Svou milosti přispěje nám, abychom tam se dostali, kam On
nás při Svém na nebe vstoupení předešel; nebo nevstoupil Pán
ježíš na nebesa 1. jenom k vůli Sobě, aby poslední touha jeho
na této zemi došla svého splnění; ale 2. odebral se do stanů
věčných ik vůli nám, aby splnil hlavní tužby a potřeby naše
duchovní.

Pojednání.
I.

Roku 1892 slavena byla čtyřstaletá památka objevení Ame
riky; při tom dostalo se přiměřené oslavy objeviteli samému,
Krištofu Kolumbovi. Avšak kdo zná životopis tohoto proslulého
muže, tomu není neznámo, že objeviteli nového dílu světa za jeho
živobytí nevzdávala se obecně takováto pocta, že byl ijedenkráte
jako zločinec přiveden v okovech zAmeriky před soud královský
do Evropy.
A co přihodilo se tomuto oslavenci, stalo se imnohým
jiným zasloužilým lidem, že za svého živobytí pro své blahodárné
působeni nedošli mezi vrstevníky zaslouženého uznání; naopak
byli snad podezříváni, osočováni, pronásledováni. Teprve když
jich více nebylo již na světě, když již v hrobě práchnivěli, ale
jejich blahodárné působení čím dále tím bohatší přinášelo ovoce:
tu i nevděčný svět se rozpomenul, hleděl napraviti velikou křivdu,
kterouž jim způsobil, hleděl oslavovati jejich památku, kteráž při
nesla lidem tak hojného požehnání.
Musel něco podobného též na Sobě zakusiti i Sám vtělený
Syn Boží, náš Pán a Spasitel ježíš Kristus. On přišel na svět,
_aby spasil, co bylo zahynulo, přinesl lidem mír a pokoj na zemi
a věčnou spásu po smrti. K tomu směřovalo a směřuje veškeré
jeho učení, jeho příklad vznešený, jeho divy a zázraky, celý jeho
život pozemský, tak že se vším právem mohl o Něm sv. Petr
před zástupy veřejně dosvědčiti, »že chodě kolem dobře činil
všem, že odpuštění hříchů skrze jméno jeho vezmou všickni, kdo
věří v Něho, že není jiného jména pod nebem, v němž bychom
mohli spasení býti. <<Sk. ap. 10, 38.

A jakého vděku dostalo se božskému dobiodinci za jeho
neskonalou oběť a dobrodiní? Že přebolestnou, potupnou smrtí
zakončiti musel své spásonosné působeni 'tady na zemi!
Ovšem když minula delší doba po odchodu Páně z tohoto
světa, když jak jednotlivci taki celí národové, čím dále, tím více
poznávali, jak Církev svatá čili království Boží, kteréž Pán ježíš
na zemi založil, učením, pravdou a zákonem ježíše Krista šíří
vůkol sebe pravou vzdělanost, blaho a požehnání: pak o ježiši
Kristu ukřižovaném začalo se ve světě jinak mluviti; víra v Něho,
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oslava Jeho čím dále, tím více rostla, počet Jeho vyznavačů den
ode dne se množil, tak že za dob našich jméno Ježíše Krista
nalézá své ctitele po veškerém světě křesťanském, kde vůbec se
nalczá nějaká křesťanská duše.
Ale proto tato pozemská oslava, kteréž Ježíš Kristus již po
dlouhá století po šírém světě křesťanském požívá, a kterouž On
dobře předvídal, nedovedla v božském Srdci Jeho utlumiti onu
touhu poslední, kterouž projevil ve Své velekněžské modlitbě,
když se loučil s apoštoly Svými; tehdáž se modlil: »Otče, přišla
jest hodina, . . . . dokonal jsem dílo, kteréž jsi mi dal, abych je
činil. A nyní oslaviž mne ty, Otče, u sebe samého slávou, kterouž
jsem měl u tebe, prve nežli byl svět.<<Jan 17, 1.

Božské Srdce Páně toužilo hlavně po tom, aby Spasitel po
vykonaném díle vykoupení lidského na této zemi mohl navrátiti
se opět do slávy Otce Svého na nebi. A tato poslední pozemská
touha božského Spasitele nám ani dosti málo divna býti nemůže.
Božský Spasitel pronikal vševědoucím duchem Svým udá
losti věků budoucích; On předvídal sice, jak velikého rozšíření
dojde Jeho učení a Jeho Církev svatá na této zemi, že jimi roz
šíří se též čest a sláva Jeho jména po všech světa končinách; ale
při tom nebylo Ho tajno, že vedle mnohých ctitelův nebude až
do skonání světa scházeti též mnoho odpůrců, kteří po příkladě
oněch nepřátel, kteří Ho na kříž přivedli, budou to považovati
za potupu, aby jhu zákona Kristova se podrobili, kteří by nej—
raději veškeré křesťanství ze světa odstranili, jimž Kristus, Jeho
učení a Církev zůstane kamenem urážky až do smrti. A proto
božského Spasitele sebe větší oslava lidská nedovedla k této zemi
připoutati, aby jako vtělený Syn Boží ve Své lidské podobě i na
dále zde potrvati chtěl. Odtud si snadno vysvětlíme, proč Pán
Ježíš o Svém odchodu z tohoto světa jaksi s radostnou touhou
vyprávěl; tak pravil apoštolům, když se s nimi loučil při večeři
poslední: »Kdybyste mne milovali, radovali byste se ovšem, že
jdu k Otci: nebo Otec větší mne jest . . . . Již nebudu s vámi
mnoho mluviti; nebo přichází kníže tohoto světa a na mně nemá
ničeho.e Jan 14, 30.
Z téže příčiny vyvracel Pán Ježíš klamné náhledy těch, kdož
se domnívali, že přišel na svět založit nějaké království svět
ské; těm a takovým s důrazem připomínal: »Království mě není
z tohoto světalc
Věděl dobře božský Spasitel, že trůny a říše pozemské
snadno se rozpadávaji, ale trůn věčné slávy, kterýž Mu Otec ne
beský připravil, že žádná zloba lidská nedovede podvrátiti, co
král věčné slávy že bude moci osudy Své Církve a veškerého
lidského pokolení na této zemi lépe říditi, než kdyby zaujímal
všecky trůny pozemské. A této nade vše žádané moci a slávy
dostalo se Pánu Ježíši čtyřicátého dne po Jeho z mrtvých \:stání,
když Svou vlastní moci na nebesa vstoupil a usadil se na pravici
Boží, jak nám připomíná slavnost dnešní a jak každodenně vy—
znáváme v 6. článku víry: »Vstoupil na nebesa, sedí na pravici
Boha, Otce Všemohoucího.:
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II.

Na nebe vstoupením Páně byla splněna poslední touha po
zemská božského Spasitele, aby opustiti mohl již tento svět ne
vděčný, ale z toho nesmíme souditi, že chtěl Pán ježíš Svým od
chodem opustiti také Své věrné na této zemi; naopak On na—
vrátil se do slávy Otce Svého, aby tím spíše splnil naše hlavní
tužby a potřeby duchovní; Pán ježíš vstoupil na nebesa také
k vůli nám. A jak tomu máme rozuměti;> '
1. Sv. Pavel ve svém listě ku křesťanům Kollosenským napsal
tato památná slova: »Jestliže jste s Kristem povstali, těch věcí,
kteréž svrchu jsou, hledejte, kdež Kristus jest sedě na pravici Boží:
o věci, kteréž svrchu jsou pečujtc, ne o ty, kteréž jsou na zemím
Kolos. 4, 12. Slovy těmi chtěl sv. Pavel patrně v srdcích křesťanů
Kollosenských i v srdcích našich probuditi touhu po nebi, po
království nebeském, kdež Kristus jako král věčné slávy sedí na
pravici Boží. A to nečinil jen sv. Pavel, to činili i všickni ostatní
apoštolé, hleděli v srdcích lidských probuditi touhu po nebi, aby
nikdo nebe již zde na zemi nehledal a tak se ve své touze ne
sklamal. K tomu povzbuzeni byli svatí apoštolé slovy i příkladem
svého božského Mistra a Pána, kterýž i k vůli nám již zde na
zemi po nebi toužil a konečně na nebesa vstoupil, aby i v nás
touhu po nebi probudil, aby i nám v nebi místo připravil. On
pravil ku Svým apoštolům při večeři poslední slova veledůležitá,
kteráž platí i nám: »V domě Otce mého jsou příbytkové mnozí,
a já jdu, abych vám místo připravil; a až odejdu a připravím vám
místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě samému, abyste, kde jsem
já, i vy byli.c jan 14, 23. A nebylo tohoto povzbuzení nejen
apoštolům, ale i nám všem velice potřebí? Jak snadno vzniká
a vzrůstá v srdcích lidských touha, aby mohli míti nebe již zde
na zemi! A není dosti lidí až po dnes na světě, kteří zde nebe
hledají a se domnívají, že ho musejí nalézti, o nebi však po smrti
ani slyšeti nechtějí? A přece jak klamná jest tato domněnka, jak
marná jest tato naděje! K tomu nalézáme ve světě nesčetných
dokladů. Nechceme-li se dožíti podobného sklamání, řiďmež se
slovy sv. Pavla, těch věcí, kteréž svrchu jsou, hledejme, kdež
Kristus jest, sedě na pravicí Boží, kterýž proto do nebe se ode
bral, aby i v nás touhu po nebi probudil a nám tam místo při
pravil. Ale tím nám Pán ježíš nezapověděl, abychom o blaho,
štěstí, spokojenost zde na zemi se snad vůbec nestarali; nýbrž
On jenom chtěl, abychom pro časné, pomíjející záležitosti na
věčnou spásu nezapomínali. To vysvítá patrně zjeho slov, kteráž
mluvil ku Svým učenníkům: »Hledejte tedy nejprve království
Božího a spravedlnosti jeho a toto všecko bude vám přidánoc
Mat. 6, 33.
2. Ovšem aby každý křesťan a vůbec každý člověk k tomuto
poznání a přesvědčení přišel, že při veškeré snaze a touze po spoko
jenosti a štěstí časném nesmí a nemá zapomínati na blaho a spásu
věčnou; k tomu jest potřebí jasného, bystrého rozumu, a aby dle
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tohoto poznání také život svůj pozemský zařídil, to nedá se pro
vésti bcz ochotné a vytrvalé vůle. A kde může se křesťan tako
véhoto bystrého rozumu a ochotné vůle domoci? Snad pouze
svým vlastním přičiněním, aneb mu je mohou poskytnouti jiní
lidé? Vlastním přemítáním může člověk sice přijíti k mnohému
dobrému poznání, může i mezi lidmi mnohým dobrým zkuše
nostem se přiučiti, jenom že se to nestává vždycky a ne zcela
jistě. Z toho patrno, že jest nám všem potřebí pomoci vyšší, než
jest pouhá rada, poučení, povzbuzení lidské, že jest nám potřebí
osvícení a posily od Boha, aby Bůh Sám ve všem, co zamýšlíme,
rozum náš osvěcoval, a co konati máme, vůli naši posiloval, aby
vášně, touhy pozemské rozum náš nezaslepily, vůle naší neochro
mily. Aby se tak nestalo a státi nemuselo, o to postaral se Pán
ježíš Svým na nebe vstoupením. On vstoupil na nebesa, aby
nejen apoštolům, ale i nám seslal Ducha Svatého, aby tento Utě
šitel Svými dary a milostmi rozum náš osvěcoval, vůli naši po—
siloval, abychom snad pro časný zisk, čest, chválu, rozkoš ra
dosti věčné neztratili. thýkala se tedy jen apoštolů, ale i všech
nás ona slova Páně, když pravil: »Pravdu pravím vám: Prospějef
vám, abych já odešel; nebo neodejdu-li, nepřijde Utěšitel k vám;
pakliť odejdu, pošlu ho k váma. ]an 16, 7.
3. Bez milosti a pomoci Boží nelze věčné blaženosti dojíti,
ale také ne bez vlastního přičinění, jak vysvítá ze slov Páně:
»Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a
následuj mnefx Cesta k nebi dlc výkladu Páně jest úzká a drsná,
kdo chce po ní kráčeti, musí si mnohé pohodlí a rozkoš světskou
uměti odepříti, musí se vyznati v sebezapírání. Kdo nemá k tomu
odhodlanosti a vůle, na cestě pravdy a ctnosti, kteráž jedině k nebi
vede, dlouho nevytrvá, brzy zemdlí, zmalomyslní, i snad na bez
cestí hříchu se uchýlí, zvláště když vedle obyčejných obtíží a ne
snází života Pán Bůh ho ještě nějakou zvláštní trpkou zkouškou,
zvláštním křížem snad navštíví. Bez sebezapření, bez trpělivého
snášení křížů se nikdo za Kristem nedostane, naopak zlému po
kušení snadno podlehne. Aby se i nám něco podobného nestalo,
probuďme v sobě pevnou odhodlanou vůli, že chceme trpělivě
vše snášeti, co by Bůh nepříjemného časem na nás seslal, že
chceme zapírati svou lidskou slabost a zlou náklonnost spo
lehajíce se při tom na pomoc a slitování Spasitele Samého,
kterýž nám nejen Svůj příklad zanechal, ale i nyní na nás ne
zapomíná, když sídlí již v stáncích nebeských; On jest naším
přímluvcem a prostředníkem u Boha Otce, aby nás nedal po—
koušeti nad to, co můžeme snésti, aby s překonaným poku
šením množily se i naše zásluhy, aby ulehčil nám naše kříže,
když by nebyly nutně potřebny k našemu spasení. »Přímluvcc
máme u Otce, ]ežíše Krista spravedlivého<<, 2. 1, napsal o bož
ském Mistru svém Miláček Páně sv. Jan, aby ukázal, že ač
nás Pán ]ežíš opustil a do nebe se odebral, přece na nás ne—
zapomíná.
*

*

*
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Ach ano, přátelé drazí, Kristus Pán vstoupil na nebesa nejen
k vůli Sobě, aby splnila se touha jeho poslední na této zemi,
ale i k vůli nám, aby splnil hlavni tužby a potřeby naše duchovní.
O vizte tu lásku! Tak nás miloval, až k smrti nás miloval!
A láska jeho nepřestává ani tehdá, když do nebeských sídel se
ubírá. Ano, ještě tu pamatuje na nás, aby v těch sídlech věčného
blaha nám připravil stánky.
Za tuto ochotu a lásku Spasiteli svému nejlépe se zavděčíme.
přičinime—lise, abychom z lásky k Němu i mnohé časné rozkoše
a radosti si odpirali, vědouce, že jsme poutníci k nebi, že zde
bychom nebe nadarmo hledali, nýbrž že zkusíme lepších věci,
když zachování budeme bez úhony ke dni Kristovu naplnění
jsouce ovocem spravedlnosti ku slávě a chvále Boží. Amen.
Josef Zelenka, farář Nechvalický.

Na nebe vstoupení Páně.
Ranní promluva.
>A Pán Ježíš vzat jest do nebe a sedi
na pravici Božih
Marek 16, 19.

Dnes konečně, nábožni křesťané, dosažena koruna vítězství
za ten boj, jejž Spasitel náš bojoval, a týž Ježíš, jenž až k potupné
smrti kříže ponížen byl, týž Ježiš povýšen jest dnes nad všecky
svaté a anděly, a posazen na pravici Boží. Jak vznešené to vítězství,
z něhož všickni se radujeme! Však Ježiš nevstoupil do nebe pouze
proto, aby Sám oslaven byl, nýbrž aby i nám místo slávy tam
připravil. Proto jest pro nás svátek »Na nebe vstoupení Páněa
svátkem tak radostným. V nebi, kde Kristus po pravici Boží na
svůj trůn se posadil, tam jest i pro nás pro všecky místo připra

veno. Ano, pravím, pro všecky; neboť nebe jest pro všecky,

a všickni lidé bez výminky mohou do něho přijíti. Ale, bohužel,

musímdodati, nejsou všickni lidé pro nebe, poněvadžtam

chtěli.Nebcjest pro všecky lidi, ale ne všickni lidé
jsou pro nebe.

To jsou dvě důležité pravdy, o nichž dnes

rozjímati chci.
P oj e d n á n i.
1. Řekněte, nábožni křesťané sami: jsou radosti a štěstí, jež
tento svět poskytnouti může, mezi lidi stejným dílem rozděleny?
Zajisté, že ne! Málo jest těch lidí, kteří by opravdu štastnými
byli; nebot šťastným býti, to závisí na mnohých a rozličných
podmínkách a okolnostech, za něž někdy člověk sám nemůže,
a jež přečasto jen tak jako náhodou se setkají a štěstí člověka
utvoří! Jak zlým by to bylo pro nás, kdyby cesta ku věčné blaže
nosti rovněž tak nejistou byla, kdyby pro všecky lidi nebyla
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schůdnou. Však nikoliv; cesta k radostem nebeským jest každému
bez výminky volnou. Aby kdo přišel do nebe, k tomu není za
potřebí žádných velikých vloh, ani vznešeného rodu, ani hlubokých
studií, ani nějakých protekci. Chci-li přijíti do nebe, nic miv cestě
nestojí. V tom mi nevadí stav, jemuž přinálcžím, nebot“ králové
i žebráci mají své svaté v nebi. Ano, to jest ta nejbezpečnější
cesta do nebe, konám-li věrně a svědomitě povinnosti svého
stavu. — Chci-li přijíti do nebe, tedy mivtom ani nevadí hříchy.
jichž jsem se dopustil, neboť andělé v nebesích radují se nad
jedním hříšníkem pokání činícím více, než nad devadesáti devíti
spravedlivými, kteří nepotřebují pokání. Vtom liší se nebe velice
od země. Ví-li svět o nějakém našem poklesku, () jak dlouho si
ho pamatuje, jak nerad zapomíná, jak těžce odpouští! Bůh ale
zapomíná na hříchy naše, když jich upřímně litujeme a nevzpo
míná jich nikdy více. Slzy kajícího Davida smyly zločin cizoložství
a vraždy, slzy Petrovy smyly trojí zapření božského Mistra. Jak
mile počali litovati hříchů svých, přestali býti hříšníky. — Chci-li
do nebe přijíti, tu mi v tom nevadí Bůh. On jest sice mým Pá
nem, jenž rozhoduje nad životem a smrtí, ale On jest Pánem
plným dobroty, jenž chce, abych blaženosti došel. On jest mým
Pánem a Otcem, jehož sobě mohu lehko nakloniti, nebot“ nežádá
ode mne ničeho, než abych I—lomiloval, a k tomu mi dává ještě
milost Svou. Na každý dobrý můj skutek patří a sebe nepatrnější
skutek dobrý, jejž vykonám, nenechá bez odměny. — A konečně
chci-li přijíti do nebe, tu nevadí mi vtom ani má vlastní slabost
a nedostatečnost. Vždyť od toho, kdo chce do nebe přijíti, nežá
dají se nějaké vlastnosti neobyčejné; co se žádá, jest obsaženo
v oněch přikázáních lásky, abych Boha miloval a bližního svého
jako sebe samého. Zachovám-li ta dvě přikázání lásky, pak mi
není nic nemožného, nic obtížného.
Nebe jest tedy pro všecky, neboť všickni mohou do něho
přijíti, jak jsem vám právě ukázal.
však nejsou všickni lidé pro nebe, neboť mnozí tam

snad: Kdo pak by nechtěl do nebe přijíti? Kdo pak by chtěl
věčně se trápiti a nešťastným býti? Vím to, nábožní křesťané!
Vždyť touha po blaženosti, po nebi jest nám vrozená a každý by
také rád blaženosti dosáhl. Ale chtíti a chtíti není vždy stejné.
Já chci také býti blaženým, tak mluví mnohý člověk, ale málo
kdo chce tak, jak má chtíti, málo kdo chce to upřímně a vážně,
nebot nechce činiti to, co k tomu patří! jiný touží po nebi, ale
ta touha netrvá dlouho, sebe menší obtíž touhu tu udusí. Ten
touží po nebi, po chvíli ale bojí se obtíží, jež nebe stojí; onen
činí předsevzetí, že bude pobožně a kajicně žíti, ale malé poku
šení, časný zisk — a předsevzetí prchá jako dým. A tak uteče
ten život a v čem? V tom, že lidé předsevzetí činí ajich neplní,
že naříkají na slabost svou a jí přemoci nechtějí, při tom však si
nebe přejou, ale upřímně nikdy ho nehledají. A konečně mnozí
říkají, že chtějí do nebe přijíti, jdou ale zrovna opáčnou cestou,
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než tou, která do nebe vede, činí to, co jim bránu nebes zavírá.
Chtějí přijíti do nebe, ale při tom zůstávají lakomými, závistivými,
pyšnými, smilnými, o nichž všech praví Písmo sv., že ti, kteří
takové věci činí, nevejdou do království Božího.
Nábožní křesťané! Když svatí apoštolové dnešního dne viděli
Mistra svého vystupovati k nebesům, tu plni úžasu a obdivu zůstali
státi hledíce do nebe, až je anděl oslovil, řka: »Muži Galilejští,
co stojíte, hledíce do nebe:? Sk. ap. 1, 11. Tatáž slova platí
i mnohým vlažným křesťanům: co tu stojíte, lenivě, bez práce,
a hledíte k nebesům? Toužíte po blaženosti, nechcete ale činiti to,
čeho k dosažení blaženosti jest zapotřebí. Měl by z toho užitek
rolník, kdyby ku svému poli se postavil a jen lenivě na ně se
díval? Ci nechápe se pluhu a nepracuje a nepotí se, aby měl
dobrou žeň? — Rozjímejte o tom častěji, zvláště při těžké práci,
co se člověk nadře, aby časného statku dosáhl, jak málo ale se
naproti tomu namáhá, by dosáhl statků věčných. Nábožní kře
sťané! Většina z vás, milých mi posluchačů, vede život obtížný,
plný strádání a namahání, v samých starostech a pracích. Co vás
může při takovém životě potěšiti, nežli ta naděje na blaženost věč
nou, jež vás po smrti očekává? Maličko a ukončí se tento život
váš a nebe bude vaším příbytkem, pakli budete chtíti. Pravil
jsem: »pakli budete chtítia; a kdo by horlivěji a vroucněji nechtěl
než vy? Neboť přesmutný by byl ten osud váš, abyste nic dobrého
nezakusivše na světě, tu nejhroznější bídu měli ještě zakoušeti na
věčnosti! Pamatujte si, že nebe jest pro všecky, a kdo upřímně
chce do nebe se dostati, tomu že bránu ráje otevře sám Bůh.
Amen.

Dr. Ferd. Beneš.

Neděle VI. po Velikonoci.
O bludném svědomí.
»Přichází hodina, že každý, kdo vás
zabije, domnívati se bude že by tím
Bohu sloužil. (
jan 16, 2.

Člověka každého blaží klidné, dobré svědomí. Žádný ukrutník,
žádný bezbožník nedovede pobouřiti, zastrašiti neb zviklati dobré,
pokojné svědomí, jež si jest vědomo, že jednalo dobřea správně
dle přikázání Božích.
»7namenáno jest nad námi světlo obličeje tvého, Hospodine,
dal jsi radost v srdce mé, pěje žalmista Páně. ' 4, 7. Není to
jiné světlo než světlo dobrého svědomí, podobáiíciho se svíci,
již Bůh rozsvítil v srdcích našich, aby tam neostalo nic tajného
neb skrytého.
Někdy se však, moji bratři a sestry, světlo to také zatemní
a tu stává se lichým neb bludným, před nímž varuje svaté evan—
gelium Luk. 11, 35.: »Viz tedy, aby světlo, kteréž jest v tobě,
nebylo tmou.a
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Nedivme se, že nám tato výstraha dána, víme-li, že mnozí
lidé se dávají voditi lichým světlem bludného svědomí; domnívajít'
se mnozí, že Bohu slouží, pášou-li hříchy. — O těch plati slovo
Spasitele v dnešním sv. evangelium: :Přichází hodina atd.<z
Lidé tací jsou ovšem k politování, an stav duší jejich jest
v nebezpečí. Bloudí a nevědí, že bloudí, světlo svědomí jich ne
osvěcuje, ale zaslepuje. Za tou příčinou umínil jsem o tomto stavu
člověka p_romluviti.
K tomu cíli ukážu, že bludné svědomí líčí:

a) hřích jako cos nepatrného, ale
b) že volá ku veliké odpovědnosti

před Bohem.

Pojednání.
a) Svědomí jest dle výroku učeného Origena učitel a vůdce
duše, který ji k dobrému pobádá, za poklesky, vůbec za zlé kárá.
Může se ovšem někdy také státi vůdce tento svůdcem. Ku výstraze
slouží nám fariseové a zákonníci židovští, kteří se neustále i proti
Samému našemu božskému Spasiteli odvolávali na Písma. V těchto
přec, jak každému povědomo, všecko bylo obsaženo ipředpo
věděno o budoucím Mesiáši. I nemohli na př. nijak pochopiti, že
by Pán ježíš juž před Abrahamem byl. Drželi se pouze litery
zákona, domnívajice se, že chybiti nemohou. A hle, přec, jak
Isaiáš dí, 44, 18. »nevěděli a nerozuměli, neb jsou zamazány oči
jejich, aby neviděli a aby nerozuměli srdcím svýmx
Příčina bludu jejich byla zatvrzelost, že chtěli pravdu dle
své vůle, dle své hlavy, jak říkáme, řiditi. Tato zatvrzelost, ne
ústupnost a svéhlavost jeví se nejvíce u lidí vzdělaných, ve světě
učeném, kdežto podobně zhoubně působí ujiných, ba i zbožných
duší samoláska. Castokráte se lidé domnívají, že hledaji Boha,
kdežto vlastně jen hledají sebe a své záliby. A to jest úskalí,
o kteréž tak mnohý narazí a proto' se ho . máme varovati.
A mohou li se i zbožné duše někdy vněčem mýliti, ba i blouditi,
což teprve křesťané vlažní a dokonce lidé bezbožní a v nepra
vostech pohřížení! A tu slýcháme, jak nejedni říkají dobrému zlé,
a zlému dobré. Nejednou vídáme, kterak rádi zakrývají hřích
pláštíkem' předstírané ctnosti. Pod záminkou slušnosti skrývá se
často v obleku i chování pýcha, a pod záminkou zdvořilosti ne
jednou sídlí zlá žádost, ba i sama necudnost.
A co činíme, když tyto hříchy a nepravosti omlouvá všelijak
svědomí?
Patřme na židy, co učinili v zaslepenosti vedeni bludným
svědomím. Ukřižovali Pána Ježíše, Syna Božího, a domnívali se,
že tím Bohu slouží, nejinak než pohané, kteří obětovali oběti
lidské a taktéž mínili, že tím svým modlám slouží.
A tak i člověk se svědomím bludným nejednou se domnívá,
že koná něco dobrého, až posléze poznává, že to bylo zlé.
hřích a nepravost. O„ v pravdě, kdyby každý pečoval o dobré,
pravé, spořádaně svědomí, neubližoval by sobě na duši, na statku,
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ba i na těle svém; neškodil by ale také svým spolubližním na
duši neb těle, na statku ano i na životě; nestával by se vinným
hříchů tak těžkých, ba až do nebe volajících.
co při tom nejhoršího, že zlo, které se koná, má člověk
bludného svědomí zcela za dobré, a proto je páše s odvahou
a klidností. Zjevný hříšník předobře ví,'že hřeší, a tu snáze při
chází ku poznání sebe a své nepravosti. A toto poznání může
ho opět přivésti na cestu pravého pokání a polepšení života. Než
klid svědomí bludného neupomíná tak lehce chybujícího na jeho
hřích, aproto se s těží lepší. I já volám ku všem se Spasitelem:
Vigilate! t. j bdětc!
b) Nastává další otázka, zdali pak toto bludné svědomí
omlouvá bloudícího hříšníka před Pánem Bohem? Odpovídám:
Nikdy ne! Vždyť má každý dost příležitosti ku poznání svých
povinností, jakož i ku rozeznání pravdy od bludu; každý slyší
a má poslouchati slovo Boží, jež se u věku útlem vykládá ve
škole, dospělým v kostele na kazatelně i ve zpovědnici; jen at
se nikdo těm místům posvátným nevyhýbá. Mát' každý, aneb
nalezne dosti poučných, nábožných knih, v nichž může denně
čítati, jen af se'po nich táže a jimi'nepohrdá, alébrž s pěvcem
Davidem volá Z. 118, 105.: »Svíce nohám mým jest slovo tvé
a světlo stezkám mým. Přisáhl jsem a uložil jsem ostříhati soudů
spravedlnosti tvém
Zde, nejmilejší, neplatí ani omluva a výmluva: »Nemohl jsem
toho věděti.<<

jedině ještě k tomu přihlédni každý, není-li zaslepenost jeho
snad trestem za hříchy. Snad jest mnohý bloudící z těch, o nichž
mluví kniha moudrosti 2, 21.: »Toto myslili a bloudili; nebo
oslepila je zlost jejich.:
V pravdě, bratři a sestry v Kristu! jest to přesmutný zjev
doby naší, že se lidé přes příliš o mnohé věci starají, jedině toho,
čeho nejvíce věděti jim třeba, zanedbávají, buď z liknavosti, ne
dbalosti aneb pohodlnosti.
Mnozí lidé ani nepoznávají hříchů svých, že svědomí ne
zpytují, snad nikdy aneb málo kdy záhyby srdce prohledávají;
jiní opět se nestarají zcela 0 kostel, kázání a zpovědnici, a tak
se nechtí přiučiti tomu, co věděti mají. 0, jak blaze' bylo by
na světě, kdyby každý dbal svých povinností křesťanských a ne
vzdaloval se Boha svého, kdyby každý dbal na hlas svého kárajícího
svědomí!
Ku nevědomosti druží se u mnohých také zlomyslnost. Židé
neznali Pána Ježíše, neuznali Ho za pravého Mesiáše. Kdyby Ho
byli znali, nebyli by I-lo ukřižovali.
Než, rcete, může je někdo omlouvati;> Nikdy. jak z proroctví
o Mesiáši, tak z jeho vlastního učení, zjeho zázraků, mohli, ano
musili Ho poznati. I nebylo, ani není u nich omluvy a výmluvy
a proto >zkáza jejich z nich samých.: A tak tomu jest i se
hříšníkem, jehož svědomí jest liché, bludné.
*

*

*
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Naději se, že všichni poznáváte, jak škodí bludné svědomí.
Chceme-lí tudíž býti pravými křesťany, řidme své jednání vždy
dle svého pravého svědomí. A to jest v moci naší, abychom
uchovali svědomí pravé, čisté; jsoutě nám známy předobře povin
ností křesťanské. Varujme se samolásky i zatvrzelosti, abychom
neměli zlé za dobré, nýbrž bychom mohli se sv. Pavlem volati
II. Kor. 1, 12.: »Sláva tato naše jest svědectví svědomí našeho.:
Svědectví to od Boha pochází, jak dále dí II. Kor. 10, 18.:
»Nebo ne, kdo sám se chválí, zkušený jest, ale koho Bůh chválí.:
Svědectví to, jež ve svém svědomí znamenáme a jež od Boha
původ má, jest to pravé, dle něhož hříchů se varujíce a jsouce
bez viny, jsme syny Božími, povolanými ku dědictví království
nebeského.

Amen.

Josef Baar, bisk. notář a farář v Putími.

Řeči příležitostné.
Svátek ochrany svatého Josefa.
O úctě sv. Josefa za naších dob.
»Jděte k Josefovi.:

Gen 41, 55.

Znám jest vám, drazívKristu! příběho Josefovi

egypt

ském; zvláště pak víte, jak předpověděl Faraonovi, že přijde na
zemi jeho nejprvesedm let úrodných a pak tolíkéž neúrodných.
[ učiněn fest Josef správcem nade vší úrodou a shromažďoval do
obilnic, co přebývalo. Když pak přišlo sedm let hubených, roz
mohl se hlad po vší zemi. I přišed lid bídou mořený k Faraonovi,
žádal od něho pokrmů. Snadná tu byla pomoc. »Jděte k Josc
fovic, pravil Farao ubožákům, »a cožkoli vám řekne, učiňte.c
[ otevřel Josef všechny obilnice a dával Egypťanům.
Nejmilejší! Zdá se, jako by byla ona dávná hubená leta
egyptská přišla znova na celý svět právě za našich dnů. Nejen
když se na polích neurodilo, ale i tehdy, když hojně zplodila
zlatého klasu niva, se všech stran ozývá se nářek, se všech stran
slyšeti úpěnlivě volání: Chudneme, trpímc nouzi, nemáme co jisti,
čím se odívati, kam hlavu položití. Bohatec běduje, že mu domy
nic nenesou, rolník, že obilí nic neplatí, kapitalista, že úroky stále
klesají; řemeslník volá, že ho čeká žebrácká mošna. Dělník pak
at" polní, at" tovární, at“domácí, reptá, že není práce, aje-li, že se
zadarmo dře, peníze že nic neplatí, a děti, aby chodily po žebrotč,
jelikož trpí nouzi, moři se hladem. Krátce, se všech stran mračí se
na nás nespokojenost, volají na nás hněvivč hlasy: Dejte nám
práci. dejte nám chleba, Starejte se o nás! Ale mnohý ten hlas
nezůstává při pouhém voláni, nýbrž ruka jeho ochotna jest do—
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pouštěti se násilí, žhářství, vraždy, aby sobě důrazů dodala a osvěd
čila, že čekati nechce. Oheň, meč, dynamit mají nový ráj na zemi
vypěstiti. Není pochybnosti, že se nacházíme ve velmi smutných
poměrech, že trpíme mravní a hmotnou bídou a že jest svrcho
vaně třeba pomoci a nápravy. Nuže, kde najdeme jí.> Kde roste
lék na uzdravení naší nové společnosti? Mnozí již se pokusili
o správnou odpověď, ale marně. —
Hle, tu nám přichází vstříc hlava Církve, sv. Otec, Lev XIII.
Pohnut hlubokými společenskými i mravními ranami, jimiž lidská
společnost za našich dob trpí, vydal r. 1889 list, v němž srdeč
nými slovy všechny věřící vybízí, by vedle nejblahoslavenější Marie
Panny též horlivě uctívali jejího ženicha, sv. ]osefa. Sv. Otec volá
k nám jako kdysi Farao k Egypťanům: »jděte k joseíovi, pě
stounu Páně! čiňte, co on činil, a bude vám pomoženOa.
Milí přátelé! Dnes konáme památku právě tohoto sv. josefa,
i nám platí volání sv. Otce; tudíž doufám, že se zavdččímláskám
vašim, jestliže po návodu velemoudré hlavy Církve vysvětlím, jak
vřelá úcta a horlivé následování sv. ]osefa jest znamenitým pro
středkem kvyléčení základních neduhů naší doby. Za tím účelem
odpovím láskám vašim na dvě otázky:

1.Která jsou největší zla naší doby?
2.jak úcta sv.]oscfa jest proti nim lékem

z n a_m e n i t ý m? Počínám ve jménu Páně a ke cti sv. ]osefa.

Pojednání.
1. Nynější stav Církve a křesťanských národův jest po mnohé
stránce velice smutný, budí v nás starost o budoucnost, či spíše

strach před ní. Sv. Otec, hlava bystráazkušená, píšeoní: »Naše
časy a poměry jsou obecně známy, a ty nejsou o nic méně zly
a nebezpečny, než kterékoliv předešlé. My vidíme, jak základ
všech křesťanských ctností, víra, zaniká, láska vespolná stydne,
mládež v zkažených mravech a převrácených zásadách vyrůstá;
my na to patříme, jak i základy veškerého náboženství se svévolí
den ke dni rostoucí se podkopávají.:
Mám snad, rozmilí v Kristu, doklady pravdu těchto slmr
doličovati;> jen vezměte do rukou mnohé noviny a čtěte v nich;
jen procházcjte města a dědiny a ohledněte se po nich; jen
otevřete oči :: popatřte do škol, do hostinců a za ploty vesnic;
jen nastavte uši a poslyšte, co mluví, jak se baví vaše mládež,
a s hrůzou sami se přesvědčíte a s ustrnutím poznáte, jak pravdiva,
bohužel až příliš pravdiva jsou slova sv. Otcem pronešená. Nuže,
které jsou ty jedovaté kořeny, z nichž takové zlé a nebezpečné
květy a zhoubné ovoce vyrůstají? Tyto černé květy objevují se
jak na poli mravnosti, tak i na poli společenském.
a) První mravní zlo jest pýcha. Tento hlavní hřích zapustil
hluboko kořeny své do všech stavů; lidé nejen vznešení, ale i prostí,
nejen bohatí, ale i chudí, nejen staří, ale i mladi, jsoují nakažení.
Když přišel kdysi Mojžíš k Faraonovi do Egypta a pravil, žc—
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Hospodin mu velí, aby propustil lid israelský, tu odvětil oslovený
zpupně: »Kdo jest Hospodin, abych poslechl hlasu jeho.> Neznám
Hospodina.< Ex. 5, 2. Tato hrdá řeč Faraonova jest dnes heslem
v ústech tisicův a tisícův. Nejen snad buřiči od kosti, ale i lidé
jinak mírumilovní a bázliví s velikým sebevědomím v hrud se bijí
a praví: Mně nemá nikdo co poroučeti. Každý člověk jest svým
pánem, a co se mně líbí, to mohu dělati. Mně po nikom nic není.
A takováto pyšná slova ozývají se nejen v parlamentech od po
slanců, ale i v dílnách od dělníků, i u domácího krbu od členů
rodiny. Ba již i ten malý žáček, který snad ani svého jména na
čmárati nedovede, nechce poslouchati, nýbrž ve vzdorech si libuje.
Následkem této naduté přemrštěnosti a domýšlivosti mizí veškerá
bázeň a s ní i kázeň. Všichni chtějí panovati a nikdo sloužiti,
každý chce poroučeti, nikdo poslouchati.
b) Druhá veliká vada, která jako záhubná rakovina se mezi
lidem rozežírá, jest nevěra.
Jest to věru smutné podívání, jak
za naší doby tato otrava ducha lidského jako nějaký plevel víc a více
se rozmáhá abez překážky i veřejně se rozsivá tu tiskem, tu řečmi,
tu obrazy; někdy se halí v plášt mudrcův, jindy zase vystupuje
v drzé nahotě. Ba tak daleko to přišlo a tak se hlavy popletly,
že si někteří na tom bláznovství zakládají, jako by v Boha nevěřiti
bylo něco tak znamenitého, moudrého, výborného.

c) 5 pýchou a nevěrou jde ruku v ruce rozkošnictví
a smilstvo.
Zde platí přísloví: »Pýcha předchází páda Clověk
hrdý, nevěrecký, neuznává potřeby bojovati proti nízkým pudům
svého těla, a kdyby i bojovati chtěl proti nim, za nedlouhou
dobu bude od nich přemožen, »nebot' Bůh se pyšným protiví, ale
pokorným dává svou milost.c jak. 4, 6. Jak obžerství, sprosté
opilství, nestydatá chlípnost hubí lid jak městský tak venkovský,
jak lidé čím dál, tím více studu pozbývají, jak se zvláště mládež
odrůstajicí veřejně k mrzkým prostopášnostem láká, učí a svádí,
a jaké hrozné ovoce to vše nese, o tom já pomlčim. O tom veřejně
šeptaji přeplněné naše porodnice; o tom mluví s úžasem lékaři
a odvodní kommisse; o tom jednají denně naše soudy; o tom
vypravují nesčetné ty vraždy a sebevraždy; o tom hlasitě svědčí
ústavy na polepšení nestoudné, zhýralé mládeže, třebas ještě škole
neodrostlé.
d) 'Taktéž nesmím jednoho velikého zla dob přítomných

mlčenimpominouti. Jsou to nedostatky
k práci.

a vady vzhledem

ch učení Kristova jest práce čestnou povinnosti, prací

má člověk dostiučiniti za své hříchy, prací má si pozemčan
denního vezdejšiho chleba dobývati, ale zároveň i zásluhy pro
onen svět shromažďovati. Ale kde, drazí v Kristu, neodpadli
lidé od těchto zásad platících o práci? Tisícové lidí, jimž štěstí

vrhlo hojné statky do klína, zdržují se vší činnosti nějakého
povolání, neb hravou jen prací statek na statek hromadí, kapitály
množí, jimiž pak jiné, zvláště chudé bratry na ruce odkázané
spíše utiskují, než podporují. A miliony těch, jimž se vezdějšich

statků

nedostává,

nepracují v duchu křesťanském,z dobré
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vůle, nýbrž jen z donucení, bez ochoty, aneb i síly své přepínají,
by nabyli prostředků k nestřídmosti, marné nádheře, k mrzkým
prostopášnostem. Jak zlé a povážení hodné poměry a úkazy!
Nám tedy jest dáno na to patřiti, jak lidská společnost z mnohých
a hlubokých ran krvácí; my pozorujeme, jak tisíce a tisíce bratří
i sester našich lehkým a hbitým krokem v časnou i věčnou zá
hubu běží; my s hrůzou vidíme, jak veškerá společnost kráčí, ba

spíše se potácí na pokrajijícnu otevřenépropasti. Co tu po m ůže?
Který lék zhojí tyto mravní i společenské neduhy? Snad usta
vičný pokrok u vědách otevře oči pobloudilým? Snad zákony
a zbraně státu
postaví hráze rostoucí záplavě nekáranosti, zlo—
myslností a obnoví otřesený pořádek? Nikoliv, drazí v Kristu,
všecky tyto prostředky nedostačují, by odklidily zhoubný jed
z útrob naší společnosti. Jest na světě jen j e d i n ý ] é k n a r á n y

ty, a tenjcst, by všechnystavyvrátily se zpět k božské
moudrosti zásad křesťanských. Ale poněvadžCírkev
ví, že takový to obrat k dobrému jest především dílo božského
milosrdenství, proto volá v panujících útrapách neustále k Ho
spodinu a proto též doporoučí sv. Otec vroucí uctívání sv. Josefa.
A tak octli jsme se u druhé otázky, již jsem na počátku

své řeči oznámil.

.

2. Proč vidí sv. Otec v horlivém uctívání sv. Josefa znamenitý
lék proti neduhům a slabostem našich dob? Odpovídám: Svatý
Otec doporoučí horlivou úctu tohoto světce, poněvadž jest a) z n a

menitým vzorem právě těch ctností, které jsou opa

kem poblouznění

naší doby, a b) poněvadžjest u Boha

mocným přímluvcem.

a) Od sv. Josefa lze nám učiti se nejprve p o koře.
Byltě
on podivuhodným vzorem této ctnosti. Ač pocházel z rodu krá—
lovského, přece nepohrdal prostým řemeslem tesařským; ač byl
vyvolen a ustanoven za pozemského ženicha nejvznešenější nevěsty
Ducha sv., ač byl skutečným pěstounem vtěleného Syna Božího:
přece vedl až do blažené smrti své život prostičký, ——život, jehož

svatost očím světa ukryta byla. Protož, nejmilejší, volám k vám
a volal bych rád tak mocným hlasem, by mne slyšel celý svět:
»Jděte k Josefovilc Všichni, kde jste kdo, jděte k tomuto světci
a učte se od něho pokoře a poslušnosti.
b) Stejnou měrou jest svatý náš patriarcha vznešeným vzorem

pevné

víry.

Veliké, ba hrdinné víry vyžadovalo na něm po

divné tajemství vtělení Ježíše Krista; hrdinské víry bylo třeba,
aby v slabém plačícím dítěti v chlévě betlémském viděl a ctil
Syna Božího; a ne menší vírou bylo se mu opatřiti, an ho anděl
vybízel, by s dítětem nově narozeným, s Bohem, před lidmi
utíkal do Egypta. Zde, rozmilí v Kristu, poznejte, co to jest
věřiti. Pevná víra netáže se: proč? a nač? neodmítá ani tajemství,
nýbrž klaní se mu. Opět volám k vám, milí přátelé, a ke všem
křesťanům: Jděte kJosefovi a učte se od něho slovu Božímu věřiti !

c) Oslavenec náš jest taktéž znamenitý vzor čistoty.
Po
hleďmc, milí v Kristu, na jeho obraz! Sněhobílá lilie vjeho rukou
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poučuje nás, že žil život bez úhony a poskvrny. Jak zbožná pověst
nám vypravuje, opatroval náš milý sv. Joscf tuto ctnost andělskou
od své mladosti s něžnou péčí; a když po vůli Boží zasnoubil se
s Marií, zaslíbil s ní vespolek ustavičné panictví, kteréhož pak
zachoval až do poslední hodiny života svého. Této veliké a vzácné
ctnosti žádalo ono vznešené povolání, kterého se mu dostalo,
by byl před světem ženichem a opatrovníkem přečisté Panny,
matky Boží. Protož volám opět: Jděte k Josefovi! Pozorujte jeho
jasný příklad, byste se naučili střídmosti, sebezapírání a pečlivě
bděli nad onou ctností, již Písmo svaté chválí jakožto nejkrásnější
a nejvonnější květ nebeský, ano praví: »Jak krásné jest čisté po
kolení ve své ozdobě! Nesmrtelna jest památka jeho u Boha
i u 1idí.a Sap. 4, 1.

d) A teď ještě kratičkéslovo o práci

a zaměstnání

velikého patriarchy v jeho domě a dílně v Nazaretě. Pojďme tam
a patřme naň, an *zástěrou opásán a sekyrou ozbrojen, rukou
zručnou a vytrvalou chléb svůj si vydělává. Pohlcdte naň, na muže
pracovitého vy mistři, hospodáři, továrníci, a naučte se od něho,
že mu nic neleží na srdci tak, jako pravé blaho těch, kteří jeho
péči svěření jsou. Sem pojďte vy dělníci, tovaryšii učenníci,
a pozorujte, jak i vám jest příkladem hodným následování. Hle,
sv. Josef pracuje do únavy den co den, třeba i pot po tváři teče,
a neustává až při slunce západu, by Marii i Ježíškovi, svým
svěřencům opatřil denní chléb. Ač práce jeho je nízká, ač mozoly
tvrdé kryjí dlaň, přece pracuje klidně a vesele; neboť něžná láska
jeho k Marii a Ježíšovi ulehčuje mu práci, oslazujc namahání.
O, pojďte sem všichni lidé a naučte se od sv. Josefa pro Ježíše
pracovati, a práce bude vám milá, sladká, rozkoší.
A co jest to pracovati pro Ježíše? Ten pracuje pro Ježíše,
kdo koná práce svého povolání, aťjsou jakékoliv, pilně, svědomitě,
s dobrým úmyslem ke cti a chvále Boží, pro blaho své a svých
milých. ó, kdyby v této věci všichni, kteří obtíženi jsou a pracují,
nasv. Josefa hleděli, z něho si příklad brali, jak mnohá hořkost
a nespokojenost vytratila by se z bolavých srdci lidských. »Protož
jděte k Josefovila
c) Než sv. Otec měl ještě jiný důvod, že za panujících
zmatků v národech křesťanských doporučoval vroucí uctívání
sv. Josefa. Neboť veliký světec náš jest též laskavý a m o e n ý

přímluvce

náš u Boha. Neboť jest zcela přiměřenoa svatého

Josefa hodno, by i nyní rodinu křesťanskou svou mocnou při
mluvou na nebesích chránil a opatroval, jako kdysi přebývaje na
zemi, měl péči přelaskavou o sv. rodinu v Nazaretě.
*

*

*

Drazí v Kristu! Ukázal jsem láskám vašim jen tak jako
letmo na jedovaté ty kořeny, z nichž pučí hlavní neduhy a ne—
dostatky naší doby se vším svým zhoubným ovocem. Však Bůh
nám dal poznati i mocné léky proti nim, z nichž jeden zvláště
účinný podává nám úcta sv. Josefa. pěstouna Páně.
Rádce duchovní.

33
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Nuže, rozmili v Kristu, pojďme k sv. ]osefu a učme se od
něho trpělivosti, tlačí-li nás útrapy, nouze, nespokojenost s naším
povoláním neb stavem; vzývejme ho o přímluvu, dávejme se pod
mocnou ochranu jeho, jako slabé dítě v nebezpečí a nedostatku
utíká se v laskavou náruč svého otce. Prosme sv. josefa často
za blaho a povýšení sv. Církve, vzývejme ho vroucně za ochranu
své vlasti; volejme k němu ve svých potřebách tělesných i du
chovních. A ty milý sv. ]osefe, k tobě chceme bráti útočiště své
po všechny dny životasvého ve svých lopotách; dnes pak zvláště
voláme k tobě se vší vroucností srdce svého: Oroduj za nás!
Amen.

Josef Kyselka. sídelní kanovník Vyšehradský.

Předvečer májové pobožnosti.
O pouti do Lúrdů.
»Podivný Bůh ve svatých svých.
Z. 67, 36.

Předvečer májový. Připadá mi, rozmilí v Kristu, jako bychom
stáli před velikou zahradou. Zahrada ta na záhony rozdělenajest a na
záhoně každém květ jiný; a uprostřed zahrady té květina jedna,
květ nejkrásnější, královna květin, růže, růže čen/ená, stolistka
a s růže té vůně po veškeré zahradě se rozlévá. A víte, cože ta
zahrada jest.> Měsíc máj, který nám nastává; a záhony? rozličné
svátky, jichž letos právě na měsíc máj hojně připadá. A růže
uprostřed? jest Rodička Boží, jižto veškeren měsíc máj zasvěcen
jest a s níž po veškeré zahradě rozkošná vůně vychází; neboť
veškeren měsíc máj te' královně květin, Rodičce Boží, zasvěcen
jest; naplňuje zahradu tu veškeru vůní svou; nebot" pobožnost
májová trvá po veškerý měsíc máj.
Předvečer pobožnosti májové; já předešlá leta již o původu,
významu a prospěšnosti této krásné pobožnosti jsem vám pověděl;
pročež nebudu letos těch věcí opakovati a jich pominu; vyjma,
že připomenu, že sv. Otec Pius VII. stvrdiv a schváliv tu po
božnost nadal ji i odpustky a to 300 dní za každý den; a plno
mocných odpustků udělil každému, kdo by v měsíci máji v duchu
kajícím svatou zpověď vykonala ke stolu Páně přistoupil; a toho
připomínám, nejmilejší, ku povzbuzení, abyste i vy tím horlivěji
pobožnost májovou konali.
'
Chci promluviti k vám o tom, kterak Bůh od věků upravil
a oslavil tu, z které se naroditi měl Syn Boží, Spasitel světa, na
základě slov Písma: Podivný Bůh ve svatých svých; kterak ji
oslavil a oslavuje i nyní, zvláště v památném poutním místě
Lúrdech ve Francii. Povedu vás v duchu do Lúrd a ukážu,

kterak tu pout byste vykonali. Poslyšte mneslaskavou pozorností,
když promluvim ke cti a chvále Nejsvětější Panny. —
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Pojednání.
1. Bůh od věků vše vidí a od věků vše ustanovil. U Něho
není včera ani zítra; u Něho jest věčné dnes. Co od věků usta
novil, v čase provádí, kdy příhodná doba Jemu býti se vidí.
U lidí, u tvorů jest čas, u Boha věčnost.
Tak od věků ustanovil Bůh, svět, ten veliký & nesmírný,
stvořiti; a v tomto světě i ten prášek, naši zeměkouli; a navtomto
prášku, na této zemi, tvora rozumného, obraz Svůj, člověka. Rekltě:
»Učiňmež člověka k obrazu a podobenství svémula
Avšak Pán Bůh viděl, že ten člověk poklesne; ovšem ne
svou zlobou, ale sveden jsa; a proto od věků ustanovil, vy
koupiti jej. Avšak lidi vykoupiti nemohl nikdo, než jedině Bůh,
Syn Boží. Bůh, jsa láska, Sebe obětoval v Synu Svém. já a Otec

jedno jsme.
Avšak Syn Boží, maje lidi vykoupiti, musil státi se člověkem;
a jsa člověk, musil míti matku; a tu velemoudrý Bůh již od věků
upravoval, chystal; proto obrací na ni Církev slova, Přísl. 8, 23. : »Od
věčnosti zřízena jsem a od starodávna, prve než země učiněna
byla.a — A když lidé zhřešili v ráji a Hospodin Bůh pronášel
soud a trest, pravil ke svůdci ďáblu: »Nepřátelství položím mezi
tebou a ženou, semenem tvým a semenem jejím; ona potře hlavu
tvou a ty úklady činiti budeš patě jejíc. Gen. 3, 15. cha ta
jest Maria.
A v Starém Zákoně mnohonásob zobrazena jest; a prorok
zřejmě o ní dí: »Aj panna počne a porodí syna a nazváno bude
jméno jeho Emanuel t. j. Bůh s námi.<: Isai. 7, 14. — Když pak
se naroditi měla a v lůně matky své počata býti měla: tu Bůh
upravil si příbytek Svůj; oprostil ji hned v prvém okamžiku po
četí od prvotného hříchu, neboť jak sv. Jan Damascenský praví:
jsa svatý, nemůže leč ve svatých přebývati; proto praví dále:
Bůh dal Panně Marii takové tělo a takovou duši, jak příslušelo
té, jež měla přijati Boha v lůno své.
kdy se měl naroditi Spasitel, poctil ji Bůh a poslal anděla

Svého 's pozdravem: »Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná ty mezi ženamic! Sama pak zapěla o sobě u tety
Alžběty v tom krásném chvalozpěvu: »Magniňcat: Nebo aj, od
této chvíle blahoslavenou mne nazývati budou všickni národové.<
Luk. 1, 48. Při smrti pak její zjevil se jí Sám božský Syn jeji
Ježíš, pěli andělé zpěvy nebeské a nejen duši, ale i tělo její si
nebes Pán do nebe vzal: Nanebevzetí Rodičky Boží. ——-Tak
ji oslavil Bůh dříve než se narodila, a pak, kdy v těle lidském
žila na zemi.
2. Ale oslavuje ji stále v Církvi Své svaté zde na zemi.
Oslavuje ji z úst věřících zpěvy a modlitbami; umění ji oslavuje
sochami a obrazy, oltáři a chrámy; Církev svátky a pobožnostmi,
jako jest tato pobožnost májová; Bůh divy a zázraky, jež až
dosavad na přímluvu její_tu a tam se dějí. Tak povstala poutní
místa Marianská. Tak v Cechách nejstarší poutní místo Marianské,
33*
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Stará Boleslav, tak Svatá Hora u Příbrami., Maria Záře u Lito—

měřic, Hejnice, Vambeřice, Filippsdorl'a mnohá jiná po vlastech
našich; můžet' Bůh zvoliti si místo, které chce; a za posledních
dob zvláště proslavené poutní místo Marianske, městečko Lúrdy
v jižní Francii.
Poutní toto místo za posledních dob tak se proslavilo, že
na miliony poutníků tam putovalo. Kdo kdy dříve o Lúrdech
slyšel? Nepatrné městečko v nejjižnější Francii na hranicích špa
nělských. Ejhle, Bůh je oslavil, skrze vyvolenou Svou, Matku
Syna Svého, zázračnými zjevy, najmě neposkvrněného početí. Tak
zjevila se tam vjedné jeskyni nad pramenem, studánkou. Zjevila
se v bile stkvoucí říze a modrém hvězdnatém hávua pravila: »já
jsem neposkvrněné početíc; a bylo krátce po tom, kdy sv. Otec
blahé paměti, Pius IX. byl neposkvrněné početí blahoslavené Ro
dičky Boží prohlásil za článek víry, 8. pros. 1854 (před 40 roky).
A téměř zdá se nám (ačli tím nehřešíme), že Nejsvětější Panna
jako z vděčnosti, že uctila ji Církev, a na dotvrzcní téhož článku
víry, skutečně se zjevila a na odměnu lidem, zvláště trpícím
a nešťastným neskonalých milosti přímluvou svou prokázala.
A nebyli velicí a mocní toho světa, jimž se přesvatá Panna
zjevila, nébrž prostá venkovská dívka, jménem Bernadetta (Ber
nardka); nebot' Bůh nevolí vždy velikých a mocných osob, aby
veliké věci vyvodil, ale právě prostředky malé, osoby nepatrné,
aby se vidělo, že ne lidé, ale Bůh ty věci činí, jak pravil Spa
sitel: »Děkuji tobě, Otče, že jsi skryl tyto věci před velikými a
mocnými tohoto světa a zjevil jsijc maličkýma; nebo, co mdlého
jest Božího, silnější jest než lidé a co bláznivého Božího, moudřejší
jest než lidé.
A tak i my zvolili letos, rozmilí v Kristu, ku pobožnosti májové
knížku nadezvanou: Máj Panny Marie Lúrdské, na základě spisů cir
kcvně schválených sestavil a ctitelům i odpůrcům neposkvrněné
Bohorodičky věnuje Karel Lev Rehák, doktor Písma, dříve farář
v Podolí u Prahy, nyní u sv. Ducha v Praze. —
Rádi putujete ku Rodičce Boží na místa Marianská; pu
tujme letos do Lúrdů; již tam z Cech mnozí byli; avšak puto
vati tělem jest daleko a stojí mnoho peněz; té pouti nemůže ko
nati každý, poměry toho nedovolují; avšak můžeme putovati
duchem, dobrou vůlí, pobožnosti; a tu pout může vykonati každý,
pout duchovni, v pobožnosti májové. Ijisti buďte, že, bude-li
dobře vykonána, i ta bude záslužná před Bohem, bude milá
i Rodičce Boží, nám pak prospěšná a ku spasení duše užitečná.
Avšak m_usíkonána býti dobře. A proto promluvím ještě:
Cim se na tu pout opatřiti? a jak ji konati;>
Máme-li tu pout dobře vykonati, musíme opatřiti se:
a) pravým úmyslem, t. j. dobrou, pevnou a pravou vůli,
pevným přesvědčením jako katoličtí křesťané, abychom nejen za
čali, ale vytrvali až dokonce.
b) Musí každý býti zdráv; chorý, nemocný poutník by da
leko nedošel. Ale tu jde o zdraví duše. Zdráv na duši jest, kdo
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nemá hříchu na svědomí. Avšak ani chorého Matka Páně ne
odmítá; právě ona jest uzdravení nemocných; jako na těle mnozi
uzdravení jsou: tak na duši; jestiť útočištěm hříšníkův, potěšením
zarmoucených. Právě ubozí a bídní putují k ní, aby uzdravení
byli — ve sv. zpovědi; toť ten pramen!
c) Potřebuje poutník dobrého obleku; toť jest nábožnost,
pokora, tichost, trpělivost
a') Též dobré obuví; to jest ta ochotnost a zbožná snaha,
s kterou tu pout koná.
e) Ipeněz jest zapotřebí na cestu; jsou modlitby; jsout
platnější než peníze; mnohoť může modlitba spravedlivého u Boha.
f I hůl bere poutník; toť jest pevná, živá víra; bezpečná
a nejlepší opora na cestě života. Konečně:
g) i dobrá znalost cesty — ku Rodičce Boží.
Avšak záleží též na tom, věděti, jak tu poút konati. Jistě:
a) Vytrvale, t. j. stále; ne jednou, dvakráte přijíti do ko
stela, ale celý měsíc, věrně, pilně.
b) Trpělívě; byť i nechuť se dostavila, byť i překážky se na
kupily, je přcmáhati a přece kráčeti dále, pokračovati na pouti té.
:) Tiše a pokorně; vědouce, že ona sama jest nejpokornější
a že my sami nehodné jsme dětí Máteře té. Konečnč:
Putujme v zástupu, jak poutníci činí; a to proto, že příklad
jiných povzbuzuje; že jeden druhému může přispěti, že i za sebe
se mohou a mají modlití, jako přikázal Spasitel: »Modlete se za
sebe vespolek, abyste spasení bylia.
Nuže takto připraveni a opatření jsouce, vydejme se dnes
již na tu pout duchovní; nikdo neumdlévej, nikdo pozadu ne
zůstávej, nikdo se neztrať! Z dálí kynou Iúrdy nebeské.
jak
sladko bývá poutníkům, kdy z daleka uzří cíl, místo pouti své!
Křižáci padali na zemi a líbali svatou půdu.
'
Na konec přijmetež dík všecky duše nábožné, kdož jakkoli
jste přispěly k okrase oltáře Rodičky Boží. Ozdobily jste oltář,
její příbytek, kéž i vám uchystán jest příbytek ozdobený v ne
besích; opatřily světlem ——
kóži vám svítí světlo slávy věčné; —
okrášlíly kvítím, ——
kéž i vám uchystána jest koruna slávy z květů
rajských, nevadnoucích na věky. Amen.
Monsig. Boh. Hakl, papežský komoří, bísk. vikář a děkan v Hořicích.

v

Reč při udělování svátosti biřmování.
O povinnostech bířmovancovýoh.
»Kd ž přijde Utěšitel.
ten svědectví
vy á o mne i vy svědectví vydáte. <

Sv ]n -.v 26, 27.
Nábožní křesťané! Milí biřmovanei!
Dnešního dne stala se radost domu tomuto. Neboť zavítal
do něho náš nejvyšší pastýř, aby zde vzkládal podle obyčeje sv.
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apoštolů a jich nástupců ruce na pokřtěné, aby tito přijali Ducha Sv.
Ivalná část z vás, milí křesťané, hot0\í se přijati ve svátosti
biřmování Ducha Sv., byste mohli víru svoji slovem i skutkem
vyznávati a zmužile hájiti. Byli byste však na velikém omylu,
kdybyste mínili, že tento Duch Sv., kterého přijmete, bude vás
přinucovati v každé době a všude viru svoji vyznávati. Až přiliš
smutnou zkušenost máme, že i mnoho z těch kteří ve svátosti
biřmování stali se vojíny Kristovými, jako zrádni zběhové opustili
tábor ježíše Krista a dali se v šiky nepřátelské, aby bojovali vše
možným způsobem proti Kristu Pánu. Z toho lze viděti, že milost
Boží nikoho nenutí; avšak ještě něčemu se můžeme z toho učiti,
tomu, čemu učí náš katechismuspři osmém článku víry: že máme
věrně s milosti působiti a že jí nemáme nikdy a v ničem odpí
rati. Tak také biřmovanec má věrně působiti s dary Ducha Sv.,
jichž se ve svátosti biřmování účastným stává. Má se příčiniti,
jak praví náš katechismus:

1. aby učení Kristovo vždy lépe poznával a při
kázání jeho věrně plnil,
2. když toho třeba bude, pro víru všeliké obtíže
a protivenství snášel.
O těchto dvou povinnostech biřmovancových chci k vám,
drazí přátelé, dnes s pomocí Boží promluviti a to nejen k užitku
těch, kteří dnešního dne svátost tuto přijmou, nýbrž všech, kteří '
již ji přijali. Vyslechněte mne nábožně, když k vám promluvím
ve jménu Páně!
P oj c d n á n í.
Vidim-li nějaký předmět vc veliké vzdálenosti od sebe, za
jjsté jej poznávám velmi nedokonale. jeví se mi jako malý bod.
Cim více se blížím předmětu tomu, tím větší nabývá jasnosti,
mohu na př. již poznati, že jest to člověk. jdu-li ještě dále, jeví
se mi obrysy těla tím jasněji, takže již mohu poznati, že je to
můj dobrý známý ten neb ten. A jestliže jsem až u něho, tu
teprve poznávám předmět ten, jak náleží, a mohu si říci, že jsem
se nemýlil. Tak se také věc má s poznáváním učení ježíše Krista.
Tak dítko malé má sice učení ]ežíše Krista, které v útlé jeho
srdce ukládá zbožná máti, avšak jak nedokonalá jest znalost tato!
Ditko přichází do školy, tam se znalost jeho rozšiřuje, nabývá
větší jasnosti a světlejších obrysů. Z ditka toho stane se boho
slovec, který se výhradně zabývá učením Kristovým. Zajisté zná
nyní o mnoho lépe učení toto nežli za svého dětství. Ačím dále
hloubá a studuje, tím více se plní obrysy, poznání jeho stává se
dokonalejší avšak úplně dokonalé na zemi zde není nikdy. Svatí
v nebi znaji také učení Kristovo, avšak jak liší se znalost jejich
od znalosti i nejlepšího bohoslovce zde na zemi! Vždyť tam vidí
Boha tváří v tvář, my však zde Ho vidíme jako v zrcadle. jsou
tedy rozdíly mezi znalostmi učení Kristova. A biřmovanec stává
se vojínem Kristovým a jako vojín má víry své zmužile hájiti.
Aby to však mohl s výsledkem činiti, jest mu především třeba,
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aby vždy lépe poznával toto učení. A kde má příležitost pozná
vati vždy lépe toto učení.> Nejiepší příležitost poskytuje každému
'křest'anu kázání. Zde se mu toto učení vykládá a ukazuje, jak ho
má použití v životě, zde se povzbuzuje ke křesťanskému z'ivotu.
To skrovné málo z učení Kristova, kterému jsme se ve škole
přiučili, se časem zapomíná, i jest třeba, aby opět v naší paměti
se oživilo. A to se stává, když se hlásá slovo Boží. Proto také
jest povinností biřmovancovou, pilně navštěvovati kázání, nábožně
je vyslechnouti a ke svému prospěchu použiti. Avšak i jinak mů
žeme lépe poznávati učení ježiše Krista, na př. jestliže opěta opět
čteme biblický dějepis a katechismus. Nemysleme, že jsou to knihy
jen pro školu, nikoli, tyto knihy mají nás provázeti po celý život.
Dále také čtení Písma sv., od biskupa schváleného &poznámkami
opatřeného, přispívá mnoho ku lepšímu poznávání učení křesťan
ského. Na jeden chvalitcbný zvyk našich předků vás, milí kře
sťané, zvláště upozorňuji. V neděli odpoledne shromažďovala se
celá rodina, a tu jeden z ní předčítal hlasitě z nábožné knihy.
Žel. že se tento chvalitebný zvyk tak nezachovává jako dříve.
Nyni misto nábožné četby věnuje se často celé odpoledne a často
i celá noc světským radovánkám. A řekněte sami, zčeho pochází
větší užitek pro tělo i pro duši, z nábožné četby či z přílišných
světských radovánek?
Avšak nejen lépe vždy má biřmovanec učení křesťanské po
znávati, nýbrž má se také přičiniti, by přikázání jeho věrně plnil.
Tato povinnost naznačuje se balsámem, který rozšiřuje příjemnou
vůni. Tak také biřmovanec má rozšiřovati příjemnou vůni dobrými
skutky, věrným plněním přikázání sv. víry. Vc svátosti biřmování
přijímá právě Ducha Sv., aby víru svoji slovem i skutkem vy
znával. jak má vyznávati víru svoji,> Tím, že činí to, co mu víra
předpisuje. Zel Bohu, že je nyní mnoho křesťanů jen dle jména,
kteří viry své nevyznávají, kteří se téměř celý rok 0 chrám Páně
nestarají. Nechtějte býti takovými křesťany!
»Poněvadž nejsi ani horký ani studený, počínám tě vyvrho
vati z úst svých—t.Tato slova božského Spasitele platila by i vám,
kdybyste se řídili podle příkladu podobných křesťanů. Nikoli,
vyznávejte víru svoji veřejně slovem i skutkem, plňte, co vám vira'
poroučí. Neboť »ne každý, kdo mi říká: Pane, pane, vejde do
království nebeského, nýbrž jen ten, kdo plní vůli Otce mého
nebeského, ten vejde do království nebeskéhOc.
Ovšem připouštím, že se za našich časů velmi často veřejné
vyznání víry potkává s posměchem. Avšak biřmovanec přece také
slibuje, že se přičiní, aby pro víru všeliké obtíže a protivenství
snášel, když toho třeba bude. Přešly síce časy, kdy se křesťanství
krvavě očividně pronásledovalo, kdy svatí mučenníci tak zmužile
hájili své víry, že všeliké obtíže a protívenství, ano i smrt pod
stoupili, nežli aby byli zradili víru svoji. Přešly tyto časy. Než
přestalo tím pronásledování křesťanství vůbec? jako koukol roste
mezi pšenici, tak je i nyní mezi zbožnými křesťany mnoho tak
zvaných křesťanů, kterým je všeliká zbožnost trnem v očích.
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Vysmívají se těm, kteří věrně vykonávají povinnosti pravého
křesťana. Než. přátelé drazí, těšte se, jestliže máte pro víru svoji
protivenství snášeti! Již Kristus Pán poukázal na to, že svědomitý
křesťan bude protivenstvi trpěti zde na zemi, avšak dodává:
utěšte se, )a jsem přemohl svět. Ano, i my máme bojovati jako
Kristus, abychom s Ním zvítězili nad světem. Ve válce však jest
snášeti a trpěti svizele. Mohli byste se, milí biřmovanci, právem
nazývati vojíny Kristovými, kdybyste nechtěli také na se vzíti
útrapy, které boj s sebou přináší? A není to čest pro statečného
vojína, jestliže jizvy z bitvy spravedlivé si odnesl.> A nemá to býti
čest veliká pro vás, milí biřmovanci, jestliže i vy byste sobě
odnesli rány z bitvy pro víru a krále nebeského? Svatí apoštolé
byli radostí naplnění, že byli hodnými uznáni, pro Krista útrapy
snášeti.
Nuže slibte i vy, milí biřmovanci, dnešního dne, že i vy se
přičiníte, byste vyhověli svým povinnostem! Poznávejte stále lépe
viru svoji, pak si jí budete také více vážiti, znejte se ku praporu
]ežíše Krista, a kdybyste pod praporem tím i útrapy snášeti měli,
připomeňte si slova: Nikdo nebude korunován, kdo věrně ne
bojoval

Amen.

lan Nep. Holý,0. Praem.

Listy katechetické.
—++©++

Katechese o hříších proti lásce k Bohu.
Pro 4. třídu škol osmitřídních napsal Dr. IAN SÝKORA.

Při prvním přikázání Božím učily jste sejiž, milé dítky, o víře
a naději v Boha. I zbývá, abych promluvil ještě o lásce k Bohu.
Neboť i ta přikazuje se v přikázání prvém. O lásce k Bohu sly
šely jste však poněkud již v loni. jmenovitě poznaly jste, co že
znamená: máme milovati Boha.> Proč máme Boha milovati? jak
máme milovati jej? 0 kom říkáme, že miluje Boha nade všecko?
Kdo miluje Boha účinlivě.> Ano. Vyložím vám tudíž nyni ještě,
kdo prohřešuje se proti lásce k Bohu, abyste včděly, čeho se
máte varovati, byste se také proti ní neprohřešily.
Kdo jiného miluje, často na něho myslí, rád o něm slyší
i mluví, a to tím spíše, čim hodnější jest ta osoba a čím více
dobrého mu prokazuje. Nikdo však, jak víte, není tak dokonalý,
nikdo nečiní a nemůže činiti nám tolik dobrého, kolik učinil a činí
Bůh; na Boha máme tudíž zvláště často mysliti, o něm zvláště
rádi poslouchati. Ale docela jinak jednal Isidor. On nemyslil na
Boha skoro nikdy; jmenovitě nezpomínal na to, že Bůh jest nejvýš
dokonalý a proto také nejvýš úcty a lásky hodný či velebný;

nezpomínal také na to, kterak Bůh jest nejvýš dobrotivý ke kaž
dému i k němu. Ukazoval to zvláště tím, že modlitbu povinnou
opomíjel aneb jen roztržitě se modlil, jakož itím, že nerad slyšel,
když jiní ho upomínali na božskou velcbnost a dobrotu. — Na
koho nemyslel Isidor skoro nikdy? Nač jmenovitě nezpomínal?
(Napiš: nezpom. jak B. veleb.). Nač ještě nezpomínal? (Připišz
a k němu nejv. dobrot.) ještě jednou, nač nezpomínal Isidor?
celé to poví N. Ano. A tím právě prohřešil se proti láscekBohu.
Kterak prohřešil se tedy proti lásce k Bohu? A podobně každý
prohřcšuje se proti lásce k Bohu, kdo nezpomíná, jak Bůh ve
lebný a k němu vnejvýš dobrotivý jest. Kdo hřeší proti lásce
k Bohu? N. N. [Cím okazoval Isidor, že nezpomíná, jak Bůh jest
velebný a k němu nejvýš dobrotivý? Ano. Při modlitbě můžeme
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zajisté a máme nejvíce mysliti na Boha. Vždyť modlitba není
vlastně nic jiného, než zbožné myšlení na Boha, akaždá myšlenka
na to, jak jest Bůh velebný a k nám dobrotivý, jest již modlitbou.
Když tedy někdo zanedbává povinnou modlitbu, nebo se modlí
roztržitě, nezpomíná také na Boha ani na to, jak Bůh jest velebný
a k němu dobrotivý. Ihřeší tudíž také proti lásce k Bohu. Místo
slov: kdo nezpomíná, jak Bůh jest velcbný a k němu dobrotivý,
můžeme tudíž také říci, ten že prohřešujc se proti lásce k Bohu,
kdo modlitbu povinnou zanedbává, nebo se modlí roztržitě. Kdo
hřcší proti lásce k Bohu? Není však každé opomíjení modlitby
hříchem těžkým. Kdo pouze někdy vynechá, hřeší hříchem všed
ním. Kdo by však vynechával modlitbu stále neb po čas dlouhý,
hřešil by těžce. Avšak láska k Bohu žádá, abychom ani všedním
hříchem Boha neuráželi; a proto ovšem máme se přičiniti, abychom
nikdy povinné modlitby — jmenovitě ranní a večerní nevyne
chávali. I—lled'teproto také vždycky modlitby ty řádně a zbožně
konati.
jěště jinými hříchy prohřešují se lidé proti lásce k Bohu.
jak víte, Boha máme milovati nade všecko — více než vše jiné.
(Můžeme ovšem a máme tvory také milovati, ale ne více než
Boha, a ne všecky stejně. Více zajisté máme milovati člověka než
tvory nerozumné; nebot člověk jest obraz Boží, tvorové neroz
umní však nikoli; více také máme milovati dobrého než zlého,
více rodiče, bratry, příbuzné, přátely a učitele, než osoby zcela
cizí.) Ale jsou lidé, kteří mazlí se se zvířaty — s kočkou neb
psíkem, ale člověka, jenž jest obraz Boží, týrají a utiskují; kteří
více hledí zalíbit se některému člověku než Bohu, a k penězům
a vůbec k věcem pozemským s tak velikou láskou lnou, že jsou
hotovi i největším hříchem Boha urazit, když si tím k penězům
a vůbec k oblíbeným věcem pozemským dopomohou. Koho mi—
lují více lidé ti, Boha nebo tvory a věci pozemské? To však jest
i proti rozumu i proti vůli Boží. jejich láska k tvorům neřídí se
— není řízena tedy ani rozumem ani vůlí Boží; jest proto ne
zřízená, přílišná. Přikládají tudíž lidé ti své srdce láskou nezříze
nou, přílišnou k tvorům a věcem pozemským, 'a tím ovšem hřeší
proti lásce k Bohu. jakou láskou přikládají své srdce k tvorům
a věcem-pozemským? (Napiš pod předešle: b.. .. srdcc své lásk.
nezříz. k tvor. a věc. pozem..) Proti čemu hřeší tím? Kdo tedy
také prohřešujc se proti lásce k Bohu;> N. N.
Diviš vynechával z pravidla mši sv. v neděli a ve svátek
a chodil místo toho do hOSpody, kde se opíjel. jeden z přátel
jeho'vytýkal mu to a upozorňoval ho, že hříchy Svými hnčvá
Boha a připravuje se o jeho lásku a milost. A tu pravil Diviš:
1, co pak na tom?! Z toho já si nic nedělám. — Kterak při
pouštěl si tedy Diviš k srdci, že hříchy svými hněvá Boha a zba

vuje seláskyamilostijeho?

(\apiš: c. .k srdci nepřip., že hříchy

sv. B. hněv. a lás. 3 mil. jeho se zbav.) Čeho dopustil se tím (že
si nic nedělal z toho, že Boha urážel).> Zajisté. Neboť jednáním

tím ukázal patrně, že nemá pravé láskkaohu.

Hřešil tudíž proti
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lásce k Bohu. Kterak hřešil proti ní (lásce k Bohu)? A podobně
každý, kdo si to k srdci nepřipouští, že hříchy svými Boha hněvá
a lásky a milosti Jeho se zbavuje, hřeší proti lásce k Bohu. Kdol
hřeší také proti lásce k Bohu? N. N. Jednání takové jest nejen
hříšné, ale i velmi nebezpečné a osudné. Neboť kdo si z hříchu
nic nedělá, ten také nečiní žádného pokání a upadá v nekajicnost
a v hříších umírá. Jest proto co nejvíce třeba hříchu toho se va
rovati. Ještě jednou: Kdo hřeší proti lásce k Bohu po prvé? Kdo
po druhé? Kdo po třetí? Celé to poví N. N.
_
Také lvan prohřešil se proti lásce k Bohu a to velmi těžce.
Nechodil totiž na mši sv.. nechodil k sv. zpovědi a k sv. přijí
mání a nestaral se o to, aby poznal učení Kristovo, lehkovážně
také přestupoval přikázání Boží. A když mu to vytýkali, pravil:
E, co mi je do přikázání Božích; já nestojím o Boží lásku a mi
lost. On tevdysvévolně povrhoval Bohem, Jeho milostí, učením a při
kázáním. Cím povrhoval člověk ten svévolně? (Napiš: . . . svévol.
B. Jeho mil. uč. & Jeho přikáz. povrhl.). Poví to ještě N. A po
něvadž tak činil, poněvadž svévolně povrhoval Bohem, Jeho milostí,
učením a Jeho pr'ikázáním, říkáme, že Bohem pohrdal. Co činil.>
Proč říkáme, že Bohem pohrdal? Ceho dopustil se tím? Ovšem;
a to velmi těžkého. Nebot' pohrdání Bohem jest jedním z nej
těžších hříchů. Kdo Bohem pohrdá, dává patrně najevo, že Boha
si neváží a 110 nemiluje. Kdo tedy také hřeší proti lásce k Bohu?
(Napiš před předešlé: d. kdo B. pohrd. t. j. kdo.). O kom říkáme,
že pohrdá Bohem? N. N. Proti čemu hřeší, kdo tak činí?
Ještě jeden hřích jest proti lásce k Bohu a to zvláště veliký
a hrozný. Jest vám známo, jak se choval Kain k bratrovi. Když
seznal, že Abelova obět líbí se Bohu, jeho pak nikoli, nepřál toho
bratru svému, i měl ho potom tak nerad, že ho nemohl ani vidět,
ani pomyslit na něj, aby se nezlobil. Měl tedy nelibost k bratrovi
a přál mu zlého, až konečně zabil ho. Jak měl Kain rád bratra
svého? A právě, že ho nemiloval, že měl takovou nelibost kněmu,
že ho nemohl ani vidět, aby se nezlobí!, říkáme, že ho nenáviděl.
Kterak říkáme o něm? Proč tak říkáme? Ano. Svou nenávistí
k bratru hřešíl ovšem velmi těžce. Ale těžší ještě má hřích, kdo
nenávidí Boha. Jest sice málo kdo tak zlý, aby Boha nenáviděl;
ale bohužel, jsou přece lidé někteří takoví. Nemají pražádné lásky
k Bohu; nelíbí se jim Bůh, nelíbí se jim náboženství a vůbec
věci božské; i přejí si, aby těch věcí, ani Boha nebylo; chovají
tedy v srdci svém zřejmou nelibost k Bohu a k věcem božským,
a proto také říkáme, že Boha nenávidí. Ke komu chovají nc
libost lidé ti? (Napiš: e. . . . zřej. nelib. k B. a kvěc. bož. v srdci
svém.) Co proto říkáme o nich? Kdo tedy nenávidí Boha? Proti
čemu hřeší tím? Kdo tedy hřeší také proti lásce k Bohu? N. N.
Kdo hřeší proti lásce k Bohu poprvé? Kdo podruhé? . .. Celé
to poví, kdo hřeší proti lásce k Bohu N. (Nacvič).
Poznaly jste, m. d., nejen jak máme Boha milovati, nýbrž i kdo
hřeší proti lásce k Bohu; a jsou hrozné hříchy ty. I—lroznéjest
již a nebezpečné, když si člověk nic z toho nedělá, že Boha urazil.
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l—Iroznějšíjest, když někdo pohrdá Bohem a Jeho milosti a učením.
Neboť u toho jest ještě větší nebezpečenství, že v hříšich vytrvá
a v nich zemře. Ale nejhroznější jest, když Boha nenávidí. Neboť
tu podobá se samému ďáblovi, který také nenávidí Boha, a není
skoro žádné naděje u něho, že se kdy obrátí. I jest věru politování
hoden člověk ten.
, varujte se, milé dítky, abyste nikdy tak
hluboko neklesly, byste některý z těchto tak hrozných hříchů
učinily. Milujte Boha nade všecko, milujte jej z celého srdce svého;
vždyť jest tak dokonalý, tak dobrotivý ke všem i k vám, a tak
lásky hodný. Ukažte svou lásku k Němu tím, že budete ochotně
vždycky konat Jeho přikázání a že se přičiníte, abyste vždy byly
hodnými, ano hodnějšími. Nebudete toho litovati. Bůh nežádá od
nás nic zadarmo. On i vám hojně odplatí jednou, budete-li Ho
milovat a poslouchat.

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář & farář v Žlunicích.

53.

již jste toho mnoho slyšely o Pánu Ježíši: hned 0 jeho na—
rození, o jeho mladosti; pak o tom, co činil, když počal učiti.
A to obzvláště jest třeba častěji si připomenout. Zopakujeme si
tedy nyní, co víme o Pánu Ježíši, když počal učiti.
]. Chodil e své vlasti z místa na místo a všude učil. 2. Při
jímal učenníky a vyvolil si z nich 12 apoštolů. 3. Kázal a zvě
stoval pravdy, které věříti,a učil ctnostem, které provozovati máme.
4. Káral nevěru a nepravosti, vyvracel bludy židů, zákonníků
a farisců. 5. Potvrzoval své učení svědectvím Písma svatého,
zázraky a příklady svými. (Op.)
Pamatovaly jste si snad mnohá místa, kde Pán ježíš učil?
Některé učenníky a apoštoly Páně také znáte dle jména? Také
víte, co sliboval Pán ježíš Svým zákonem milosti.> Odpouštěl ně
komu hříchy? Předešle také jsem vám vypravoval, jak před hříchy
někoho varoval —? A při té příležitosti pokáral i nevěru fariseů
(4.) a dotvrdil, že jest přislíbený Mesiáš. (5.) Fariseové považovali
a vydávali sebe za spravedlivé, jinými pak zhrdali jako hříšníky;
zvláště nenáviděli a odsuzovali mýtné, poněvadž větší clo čili mýto
žádali, než jim patřilo; s pohrdáním nazývali je publikány čili
hříšníky. Avšak Pán Ježíš i tyto přijímal na milost a Odpouštěl
jim hříchy, viděl-li pravou kajicnost, ano jednoho z nich (Levi-ho

neboli Matouše) přijal i za učenníka a podobenstvím o fariseovi

a publikánu

v chrámě

ukázal, že Bůh kající hříšníky ospra

vedlňuje a na milost přijímá, kdežto farisejskou domýšlivost
a pýchu zavrhuje. (Příklad ten se v krátkosti vypravuje). Když
pak fariscové podráždění vytýkali Pánu ježíši, že s hříšniky obcujc,
a jí s nimi a proto pravým Mcsiášem býti nemůže, poučoval je,
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že duše hříšníkaje jako ovečka zbloudilá,

On pak že jako

dobrý Pastýř přišel na svět hledat těch ovcí ztracených. Co takto

podobenstvím naznačil, ukázal příkladem na Maří Magdaleně.
Tato pocházela z dobré a ctné rodiny; bratr její Lazar a sestra
Marta byli ve vážnosti u spoluobčanů. ale Magdalena se lehko
vážným životem spustila tak, že považována byla za veřejnou
hříšníci. Však od nějakého času, co slýchala kázání Pána ježíše,
zanechala svých nepravosti a vidouc, jak Pán ježíš i hříšníkům
odpouští, přála si také od Něho odpuštění svých hříchů dosá
hnouti. Co učinila? jednou byl Pán ježíš odjistého imona, kterého
sprostil malomocenství, pozván kjídlu. jak tedy se Maria Magda
lena dozvěděla, 'že Pán ježíš je u Šimona, vešla tam a na žádného
se neohližejíc a žádného nepříznivého úsudku se nelekajíc, uvrhla
se k nohoum ježíšovým; a tu rozpomenouc se na svá těžká pro
vinění, počala bolestně vzlýkati, až jí slzy vyhrkly a kanuly
na nohy ježíšovy; i sehnula se rychle Magdalena a počala nohy
ježíšovy líbat, vlasy Svými utírat a drahou mastí, kterou s sebou
přinesla, mazat. Proč asi plakala, vždyť jí tam nikdo neublížil?
Plakala nad svými hříchy & Pán ježíš porozuměl tomu pláči jejímu.
Ostatní hosté byli timto jednáním Magdaleny velice dojati, ale Šimon,
který patřil též k fariseům, rozhorčil se na ni v srdci, jakoby mu
hostinu pokazila; ba na Pána Ježíše v myšlenkách se rozmrzel, že
tu veřejnou hříšníci u sebe trpí. Neřeklv sice nic, ale Pán ježíš
znal mínění jeho. jak mohl věděti, co si Simon myslí? — A slyšte
nyní, co učinil Pán ježíš. Setrným způsobem zastal se Magdaleny
proti pohrdlivým úsudkům Šimonovým. Nevytýkal Magdaleně těžká
její provinění, ale spiše'všechny upozornil na milosrdenství Boží,
jehož všichni lidé při své hříšnosti potřebují. Vypravovalt' podo
benství o dvou dlužnících, z nichž jeden byl dlužen věřiteli pět
set peněz a druhý padesát; když pak neměli čím zaplatiti, od
pustil oběma, začež ovšem povinni byli vděčností a láskou dobro—
tivému věřiteli svému a to tím větší, čím větší byl kterého dluh.
Naznačil takto Pán ježíš, že hříchové naší jsou jako dluhy, které
bychom měli spláceti Pánu Bohu; jen že nemáme čím. Nezbývá
nám, než Boha prositi kajicně za odpuštění, jako činila Magdalena.
A odpustí nám Pán Bůh? Pán ježíš ujistil, že odpustí a žádá jen
za to, abychom mu vděčni byli, jej milovali a hříchy novými Ho
neuráželi. jakož pak podobenstvím Pán ježíš toto milosrdenství
Boží naznačil, tak na Maří Magdaleně ihned je uskutečnil, řkn
k ní: »Odpouštějí se tobě hříchové tvojiux A Maří Magdalena
od té doby také skutečně se polepšila; Krista, Spasitele svého
více se nespustila, všudy Ho doprovázela a kázání jeho poslouchala

vedouc život zbožnýa kající, pročež i také kající

Magdalena

slove. Tak Kristus ježíš kázal a spolu i konal »zákon milosti.a —
Poznaly jste tedy, že Pán ježíš neodsuzoval hned každého
hříšníka, jako to činili fariseové, ale ochoten byl, odpouštěti těm,
kteří by chyby své poznali, litovali a napravili. Tak dokázal, že
jest skutečně Mesiáš, který přišel lidi hříšné s Bohem smířit,
.a jim odpuštění hříchů i milost k posvěcení a spasení zaopatřit.
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Fariseové Pána Ježíše za Mesiáše čili Vykupítcle uznati nechtěli;
zůstávali .zatvrzelí v nevěře i v nekajicnosti. Takoví hříšníci milo
srdenství Božího nezasluhuji, proto jim vyhrožoval peklem, kdežto
kajícím hříšníkům, třeba i těžce se prohřešili, sliboval milost
a odpuštění. My věříme v Ježíše Krista jakožto Spasitele svého;
že jsme ale někdy Pána Boha hříchy rozhněvali, pomodlíme se,
aby i nám odpustil a milost ku spasení udčlití ráčil.

(Pokrač)

Zdali měnila Jednota Bratří Českých svoje
ucení o velebne svátostl?
Píše Dr. ANT. LENZ, domácí prelát Jeho Svatosti Lva XIII. a probošt na Vyšehradě.

My katolíci zhusta nevšímáme sobě toho dobra, že jsme údy

Církve, ana jest od východu slunce až na západ jedn a jed
notou
u svaté víře a v učení o mravech, jedna v podstatné
všeobecné kázni, jedna v službč Boží a ve svatých svátostech,
jedna ve správě církevní. Dobrodiní této velikolepé jednoty, kteráž
nemá na světě sobě podobné, málo si všímáme, jelikož ji máme
stále před sebou. A přece se v této jednotě jevi, že byl Kristus
Pán vyslyšán pro Svou uctivost, Zid. 5, 7, když při poslední
večeři takto se ku Svému Otci modlil: »Otče svatý, zachovej jc,
které jsi mi dal ve jménu svém, aby _byli jedno jako i iny.<:
jan 17, 11. »Neprosim pak toliko za ně (t. j. za apoštoly), ale
i za ty, kteříž skrze slovo jejich uvěří ve mne: aby všickni jedno
byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě; aby i oni v nás jedno

byli: aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.<< Jan 17,20.21.
A přece
nástupce
katolické
sjednána

v této jednotě se zjevuje, že se Kristus Pán zvláště za
sv. apoštolů modlil, a za všecky, kdož náležejí ku svaté
Církvi, neboť ona jest od východu slunce až na západ
u víře, v kázni, v službě Boží, ve sv. svátostech, sjednána

ve správěcírkevní.V tom leží jeden z důkazů,

že jest

katolická Církev pravou Církvi Kristovou. Dě
jiny každého článku víry jsou dějinami Církve samé od kolébky
jeji až po tuto dobu a budou jimi až do skonání, neboť z Krista
Pána vyšla Církev a všechno učení jeji a všechny články její.
Ona chová zaslíbení Páně: »Já s vámi jsem po všechny dni až
do skonání světaa; ona chová zaslíbení Páně v lůně svém: »Ty
jsi Petr t. j. skála a na té skále vzdělám Církev svou a brány
pekelné jí nepřemohou.< Ona ví o sobě, že z daru a síly Boží
nikdy nezahyne, aniž že možno, aby hierarchie jeji vzala za své,
nebot ona jest podstatnou částkou Církve; ona ví o sobě, že
z daru Božího Církev vyučující u věcech 'viry a mravů bludu nc—
podlehá, když o nich v nejvyšší instanci rozhoduje. Přijímaje vě
řící ?. rukou Církve články víry jest přesvědčen, že přijímá ne
klamnou pravdu na přesném výkladu Písma a tradice Boží za
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loženou. A to právě jest zdroj, z něhož vychází ona velikolcpá Kristem
Pánem na Otci nebeském vyprošená jednota katolická. My kato
líci sobě této jednoty málo všímáme, jako sobě málo všímáme
blankytu nebeského, nesmírnými tělesy hvězd posetého a v klidu
nad námi rozprostřeného. Divy nesmírné oblohy, toto ohromné
Písmo věčného Boha, kteréž hlásá jméno přesvaté Jeho, poněvadž
je denně vidíme, zvšednělo nám. A tak se to také má sjednotou
sv. Církve v učení o víře a o mravech, v kázni, v oběti a ve svá—

tostech a ve správě. Máme ji denně před očima, Evropa, Asie,
Afrika, Amerika i Australie nám ji denně zvěstují, ale my jí málo
ceníme. Jinak však je při těch, kdož žijíce kromě Církve kato
lické, se dožili a na své oči viděli tu rozervanost, různost a ty
stále se množící trhliny ve sborech akatolických, po dlouhých
studiích zvláště dějepisných nahlédli, že není ve sborech pro
testantských jednoty, ani ne v jednom a tomtéž sboru; ba že jí
na zásadách protestantských ani býti nemůže. Ti seznavše, že
za ty rozervané, nesvorné, jednoty u víře postrádající sbory se
as nemodlil Kristus Pán při poslední večeři, a že tedy Církvi,
za niž Syn Boží prosil, jest jedině katolická Církev, s jásotem se
k ní vraceli, obdivujíce jednotu její a ceníce ji jako neklamné
znamení, že Syn Boží, Pravda věčná, při ní trvá a jí ochraňuje.
Za jana Viklifa a M. Jana Husí byly doby v Církvi Boží
velice trudné. Papež Rehoř XI. se vrátil z Avignonu, nebo-li jak
se říkalo, z babylonského zajetí, a po smrti jeho byl volen Urban VI.
a byl také ode všech kardinálů za řádně zvoleného papeže uznán.
Avšak když začal přísně doléhati na kázeň a neposlušné po právu
trestal, rozhorlila se naň část kardinalů zvláště francouzských,
ušla do Anagni a tam sobě zvolila za intrikami Francie vzdoro
papeže, jenž sobě dal jméno Klimenta VII. Tato hrozná pro
křesťanské národy osudná událost zdála se ukazovati k tomu,
jakoby prosba Páně za Církev Boží při poslední večeři konaná
byla vyprázdněna, jakoby jednota Církve zvláště ve správě se
trhala; avšak to jisto jest za jedno, dnes o tom není pochyby
nižádné, že byl Urban VI. zákonitým papežem, jakož i jeho ná
stupci Bonifác IX a Řehoř XII., a za druhé po rozkolu poměrně
ne tak dlouho trvavším jednota ve správě zase se Církvi vrátila
volbou'papeže Martina V. Těchto smutných časů příčina vězela
ovšem také ve mnohých církevních hodnostářích a kněžích, kteří
těžce nesouce tuhý centralismus v Církvi pracovali ku tak zvané
soustavě episkopální a ve mnohých náhledech překročili hra
nice pravdy, tak že až bludné důmněnky povstávaly, jež hro
zily ústavu Církve Boží z kořene vyvrátiti, jako: že neměl
sv. Petr více autority v Církvi nežli sv. Pavel, že nebyl hlavou
Církve Kristem Pánem učiněn, že mají kněží a biskupové takovou
pravomoc jako papež, že jest do vůle císařovy dáno, papeže
sesaditi anebo ustanoviti. ') Sem také náležejí bludy Fratricellů,
.) Constitutio Joannis XXII. qua damnantur errores Marsilii Patavini
et Joannis de Ganduno. 4 Cal. Nov. 1327.

—492—
kteřížto hledíce ku staré a přísné kázni sv. Františka Serafinského,
chudobu až za přikázánu měli ne snad pouze pro řeholi svou,
ale pro duchovenstvo veškero, a kteří vidouce Církev nadanou
statky vezdejšími ji zavrhovali, jako zkaženou, nešlechetnostmi
naplněnou, a majíce přesvědčení, že Církev Páně zhynouti nemůže,
vymyslili sobě vedle té hříšné Církve jinou, duchovní, neporu
šenou, sličnou a chudobnou, a tvrdili, že kněží té bohaté Církve
ztratili všechnu pravomoc a všechnu moc duchovní, že není prý
v moci jejich, aby směli Církev říditi, vyučovati, aniž platně svá
“tostmi přisluhovati, zvláště jsou-li ve stavu hříchu. 1) Jest v těchto
bludech podobnost ku bludům Valdenských, nebot“ i ti tvrdili, že
římská Církev již od dob Konstantinových od Krista Pána od
padla právě pro panování a bohatství, jímž ji obdařil dotčený
císař. Toto všecko pracovalo k tomu, aby papežská Stolice byla
otřesena a svého politického vlivu, jakož i nároků na jisté dávky, jež
říše a království odváděly, zbavena, a těchto všech věcí použili hojně
mnozí z mocnářů tehdejších, jako Filip Krásný a císař Ludvík.
Po takovéto minulosti a zároveň žalostné přítomnosti, ježto
svírala Církev rozkolem způsobeným rejdy politickými zvláště
francouzské diplomacie, začal Viklil' v Anglii rozšiřovati své pod
vraJné náhledy o Církvi, o světské moci, a o četných článcích
víry. Z Anglie se dostala haeresie Viklifova do ech, a jeden
z nejvřelejších milovníků podvratných zásad Víklifových byl
Jan Hus, jenž přivábil na se mladé lidi a především studentstvo.
Podvratné náuky Viklifovy čelily zvláště k učení o Církvi,
a o socialitě státní, jež Viklif uhostil přede vším ve spisech svých
následujících: v Dialogu, v Trialogu, de Ecclesia a de Civili Do
minio. Podvratné své náhledy o Církvi čerpal Hus přede vším
ze spisu Viklifova »de Ecclesiae, a uhostil je také v knize, kterouž
též de Ecclesia nazval, jakož i ve spisech: Adversus scripta Ste
phani Palecz doctoris, a Ad scripta Stanislai. Učení o Církvi bylo
fundamentalním ohniskem, v němž se zakládala plná apostasie
od dosavadní, viditelné Církve katolické. Učení Viklifovo a Husovo
vyvracelo až do kořene societu církevní. Oba zavrhnuvše staro
bylou náuku o Církvi viditelné, a stanovivše, že jest ona sborem
pouze těch, kdož jsou předzřízeni ku životu, zamítli tím již všechnu
autoritu Církve, autoritu papeže jako viditelné hlavy její, autoritu
biskupů a i také kněží, pokud vychází ona z pravomoci církevní.
Stanovílit oba i Viklif i Hus, že pravomoc ku vykonávání funkcí
duchovních přímo z Boha svůj východ má a nikoliv z papeže
anebo biskupa; oba i Viklifi Hus stanovili, že nemá Církev, papež
& biskupové moci zákonodárné, soudne' a výkonné, že jest papež
ve věcech víry, i když rozhoduje, klamu podroben, ano i všechna
Církev že může blouditi, ba se také scvrknouti až na jednu starou
bábu. Jan Hus tyto všecky věci uložil i do svých spisů českých.
Ti tedy, kteříž hlásali, že Kostnický sněm Jana Husa odsoudil,
aniž by byl znal spisů jeho českých, vydávají sami vysvědčení
') Constitutio Joannis XXII. edita a. 1318. contra errores Fratriccllorum.
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neznalosti sobě, nebof všecky věci, pro které byl Hus souzen
a odsouzen na sněmu Kostnickém, jsou netoliko v latinských, ale
i v českých spisech jeho obsaženy, jelikož všecky jeho knihy jsou
Vikliňsmcm protkány, až na spis »Dcerkaa.
Jestliže však úhlavní základní blud Viklil'ův a Husův k učení
o Církvi směřuje, tut bychom se mohli právem nadíti toho, že
ponejvíce všechny spory zvláště ve věku XV. k tomuto předmětu
čelily. Po poražené, pokud totiž bylo na Viklil'ovi a Husovi, auto
ritě církevní nastoupila autorita privátní. Viklif vyřknul totiž, že
jest Písmo sv.jediným a výlučným pramenem pravd křesťanských
a'podobné vyznání učinil i jan Hus. oba dali věřícím do rukou
Písmo sv., a veleli, aby každý je četl a znal, anf bez znalosti Zá
kona Božího není prý spasení, a oba tvrdili, že věrným dá Bůh,
aby seznali smysl Písem. Tím vložili oba i Viklif i Hus rozhodo
vání o věcech víry do soudu a do vůlejednoho každého z věřících,
Písmo čtoucích. Zamítání však autority ve věcech náboženských
a církevních znamená revoluci a vzpouru ano anarchii v socialitě
církevní, rovně jako zamítání veškeré autority státní revoluci zna
mená, ano anarchii v socialitě státní. Z tohoto zdroje braly vznik
sekty bezčetné ve věku XV. a XVI., ano až po tento den berou.
V zásadě, že každý má právo a povinnost, Písmo čísti a znáti,
& podle toho, jak Písmo poznal, sobě upraviti náboženství, které
by za víru přijal, zakryta jest myšlénka, že vykladač Písma, zde
každý věrný křesťan, jest u výkladu Písma Božího neomylný,
nebo-li, že ty články, jež sobě čta Písmo nasbíral, jsou neklamně

tak vsv. Písmu obsaženy, jak jeavkterém

rozumu je vněm na

sbíral. A v tom zajisté jest pramen bczčetného vší autority prázd
ného sektářství. ')
Avšak, ač bychom se právem nadíti mohli, že ve věku XV.
_všecky spory v otázce o autoritě církevní se budou křižovati, nc—
bylo o této věci ve věku dotčeném mnoho rokováno. Snad neznal
ani Hus ani jeho stoupenci dosahu učení o Církvi Boží. Jinak
bylo ovšem při členech katolických fakulty .theologické na uni
versitě Pražské za dob Jana Husí. Tito zajisté majíce králi Václa
vovi IV. dáti radu, jakou cestou by měl býti vrácen království
zase mír a pokoj, a jedovaté a škodné rozdvojení aby zamezcno
bylo, takto se na místě prvém vyslovili: »Jsú někteří ze žákov
stva v království českém, a ti praví: že potupenic a zapověděníe
čtyřiceti a pěti artikulóv ncb kusóv jest zlé a bezprávné, a ti ne—
chtie věřiti, by smyslové a úmyslové \'iklel'ovi 0 sedmcře svátosti
a o jiných věcech svrchu psaných falešní a křiví byli.<< A na zá

kladě oprávněného podezření žádají, aby každý z doktorů a mistrů
učení Pražského vyznal: »že drží a věří, a držeti a věřiti chce
') Bratři čeští učili a nejenom oni, že jest Církev bludu podrobena
ano že nesčíslněkráte zbloudila, a tím více však, že jest podroben jeden každý
člověk bludu, zejmenauvěccch víry. Ale tím právě odsoudili Bratři, a vůbec
všechny dcndminace protestantské sebe a svoji zásadu, že každý může sohě
z Písma vyvážiti náboženství. Neboť není-li vykladače neomylného, jakžby
mohlo býti Písmo pramenem neklamné víry a Pravdy Boží?
Rádce duchovní.
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o sedmeře svátosti Církve svaté, o moci světské totižto o rozhře
šení a o kletbách, o odpustcích,oprávích a svobodách kostelních,
o úřadech a o zákonech v cíervkví sv. a o počestnosti svátosti
svatých, jako kostel Rímský.c Zádají dále, »aby dotčení mistři a
doktoří vyznali: že v každém kuse, co se vtýká víry křesťanské,
chtějí býti poslušní, což vynese a ustaví Rímský kostel papež
s kardinály. 1) Clenové fakulty theologické katoličtí, jak viděti lze,
dobře pojali, odkud vzaly původ bludy rušící pokoj v zemi, a
jakby se daly odstraniti, zvláště anť straně evangelické, t. j. straně
_Viklifovské vytýkají, že nechce míti, aby byl kostel Římský v každé
při neb věci, která se dotýká víry, rozhodčím, a aby mělo stáno
a poslušno býti víře, vyřčení a úsúzení papežovu a Římského ko
stela, alebrž že tvrdí, že o těch přech samo Písmo jest súdcem,
nic nevážíce, že papež jest náměstek sv. Petra, a kardinálové ji
ných apoštolóv, ku kterýmžto má útočiště býti ve všech kusích
víry křesťanské.c Naproti Vikleňstům psali také, o Církvi se ší
říce bývalý učitel Husův Stanislav ze Znojma, Štěpán Pálečajan
Hofmann zc Svídnice.
Později o výměru Církve a o její autoritě málo bylo psáno,
tím více však o Eucharistii a zejmena o přijímání pod obojí. —
Viklif o příjímání pod obojí, anebo dokonce o potřebě přijímání
pod obojí z příkazu Páně ničeho nedotýká, ač byl, jak aspoň ne
sčíslněkráte opakuje, věrným čítatelem Písma a všecky křesťany
k témuž čtení zavazoval. Spíše věří s tehdejšími doktory, že Kri
stus Pán v Emausích slavil s učenníky dvěma Eucharistii pod jed
nou, posvčtiv ji, lámaje a dávaje jim, a proto prý titéž učennící
Krista Pána poznali netoliko z lámání, ale také byvše nasycení
„tělem jeho. 2) V učení o potřebě přijímání pod obojí shodovaly
se všechny sekty věku XV. a XVI. Kališníci, Táborové, Čeští
Bratří, Amosíté, Lilečtí, Novokřtěnci, Lutherané a Kalvíncí a vté
také jakož i v demonické nenávisti naproti Církvi katolické pří
kladně setrvali, jsouce jinak v četných kusích nesvorní.
(Pokrač.)

0 známosti

Boha-.

Píše VÁCLAV LEFLER farář na Maková.

Diky Bohu, že v naší milé mateřštině nemáme slova, kterým
bychom pojmen'wali hlouček lidí veřejně vyznávajících: »Ncní
Boha.: Pojmenování »bezbožnýc týká se těch, kteří přestupují
zákon mravů, a jméno »nevěreCc odnáší se k těm, kteří přestu—
pují zákon víry popředně: v obou případech máme jméno pro
praktické rušitele zákona Božího, ale nikoliv pro ty, kteří upírají
') Palacký.
a 488. F.. ze dne
") Důvodu
měl s Rokycanou

Documenta. Consilium Facultatis studii Prag., str. 480. D.
6. února 1413.

toho užíval také slavný děkan u sv. Víta v disputaci, kterouž
po pět dní v r. 1465.
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jsoucnost Boha. I ztoho, co latiník nazývá slovem atheismus, nelze
dovoditi skutečnost lidí, kteří by z přesvědčení svého upírali
jsoucnost Boha; neboť atheus (dmx) znamená tolik jako člověka
vyznávajícího, že jest bez Boha čili že nezná Boha, ale nikdy
takového, který by vyznal: Není Boha. Z nedostatku pojmenováni
dlužno souditi, že idea božství hluboko zakořeněna jest v srdci
lidském, nebot řeč, která má tolik významů pro věci, které buď
skutečně jsou, anebo pomysly logickými zůstanou, nedovedla vy
jádřiti označení člověka, který říká veřejně: Není Boha. Kdyby
pak někomu se zachtělo tvořiti jméno nové jako »bezbožeCe aneb
podobné, platí o slovech těch, co o latinském atheus, jak jsme se
zmínili. Příčina takového tvrzení: »Není Boha“ není tudíž odůvod
něna v přirozenosti lidské, ale pochází jednak z nevědomosti
o Bohu, jednak z nepřátelství proti Bohu.
Kdo říká: »Není Boha,“ prozrazuje nevědomost jako člověk
rozumem obdařený. Takový vyznává vlastně: »já jsem nikdy
důvody pro jsoucnost Boha v duši mé se ozývající na jich pravou
míru nezkoumal;<< aneb »já jsem nikdy věcem ve světě a jich

vzájemnému vztahu žádné ceny nepřikládal.a Oboquyznání ob
sahuje hroznou nevědomost, která jedině omluvena může býti
nemocí duše: bláznovstvím. Blázen říkáv srdci svém: Není Boha.
Písmo svaté nazývá tudíž patřičně ty, kteří veřejně tvrditi
se osmělují: »Není Boha,: blázny. Není to pojmenování lichotivé
ale přiměřené, neboť každý člověk v duši své aspoň pojem »božstvíc
má a všichni vzdělanci všech věků s tímto pojmem se zabývali
a tento pojem se světem ve shodu uvésti usilovali. Sjakým zdarem,
otom poučují nás dějiny filosofie. Tak názor o Bohu jako o »vše
božstvía byl v starém věku nejobyčejnější a jenom někteří dospěli
a to ti největší filosofové k pojmu osobního Boha. V národu ži
dovském tento názor zdomácněl vyvolením a byl zachován mimo
řádnými prostředky prozřetelnosti Boží. Leč to proto uvádím,
abychom poznali, že pojem o Bohu může býti více méně dokonalý,
někdy více v rozumu, někdy více ve vůli založený, někdy více
učením, někdy více životem vyjádřený, že přesvědčení otom,

že Bůh jest, jak theorií tak prakcí jest veskrz opodstatněno a má
bytelnost základní vědění i života lidského, byt' ne veškerého. Tak
daleko totiž tvrzení naše nesahá, že by věta: »Bůh jeste byla vy
jádření pranázoru nějakého rozumu lidského, z něhož by veškeré
ostatní vědění lidské jako z původního pramene vyprýštilo.
To jest názor falešného směru filosofického, tak zvaného
>bludařského ontologismun (protože k bludařství svádí), a stejně
nebezpečný jest jako tradionalismus, který mohutnost duše naší
na nejmenší roveň poloblbého děcka v poznání Boha snižuje.
Kdežto pohané byli nakloněni spíše k prvnímu směru a tím upu
dali snadno v náboženství svém k theosoíickým výstřednostem
stotožňujíce theologii s theosoíií, byli židé více přívrženci traditio
nalismu, uznávajíce nad sebou úřad prorocký, z něhož vědění
o Bohu jim pohodlně a snadné do duše plynulo. Ký div, že
setkáváme se u pohanů ponejvíce se zjevem skepticismu následkem
34*
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nemožnosti přirozenosti lidské, viděti již nyní Boha tváří v tvář;
u židů pak nacházíme jenom víru k pochybovačství o Bohu na
klončnou.
Křesťanství teprve poznání Boha na pravý & to dokonalejší
stupeň vědění lidského přivedlo a na tomto stupni stojí jedině
učení katolické o Bohu, kdežto všecky sekty bludařské všech
věků odpadem svým od Církve katolické i v poznání pravém
o Bohu pobloudily buď k ontologísmu pohanskému buď k tradi
tionalismu židovskému zpět se obrátivše.
_
jest pak učení pravé křesťanské o poznání Boha, jak je hlásá
Církev katolická, následující:
]. Zásada první, kterou šetřití dlužno jest, že náš stav po
znání Boha iest dokonalejší nežli pohanů a židů; že však, jak učí
II. Zásada druhá, stav našeho poznání Boha není tak doko
nalý, jako svatých v nebi; že
III. Zásada třetí jedině jest správná, že stav našeho poznání
jest uprostřed mezi poznáním pohanů a židů a mezi poznáním
svatých v nebi.

_

Církev svatá katolická neupírá přirozeností lidské schopnost
ku poznání pravd metaphysických najmč ku poznání Boha. Kdyby
křesťanské poznání Boha nezakládalo se na přirozenosti lidské,
bylo by pouhým fantomem. Ovšem že nikdy poznání to nemůže
býti adaequátní čili souhlasné, nýbrž toliko aproximativní stupňo
vité, tím větší, čím více Bůh sám člověku poznati se dává. U pří
kladu dítě má schopnost chodití, ale dokonaleji se mu chůze po
daří, když matka za ruku je vede. Ana Církev svatá povahu ná
boženství křesťanského jakožto nadpřirozeného vždycky obhajo
vala hlavně proti všem, kteří přirozeností lidské přisuzovali větší
mohutnost poznání pravd nadpřirozených tak, že by sama ze sebe
bez vyšší pomoci-byla s to v obor nadpřirozený se dostati, jako
tvrdili Pelagíané, přece poznání Boha, té nejvyšší Pravdy meta
physické, přisoudila mohutnosti duše lidské co do jsoucností.
jsoucnost Boha poznati může člověk přirozenými vlohamí
duše své, tak zní učení Církve svaté katolické oproti všem, kteří
by ji rádi za nepřítelkyni přirozeného řádu vyhlásili. V tom po
znáváme triumí' rozumu lidského a zároveň uznání, že, co rozum
lidský zdravý v předešlých dobách pohanských o jsoucnosti Boha
vyzkoumal, není v Církvi katolické marné. Leč Církev svatá ito
hlásá, že tuto přednost děkuje rozum lidský jediné své závislosti
od Boha a že by bez uznání této závislosti, bez dobrovolného se
podání Bohu jako Svrchovanému Pánu, k poznání pravému Boha
dospěti nemohl. Uznání závislosti rozumu od Boha a poznání jsou
cností Boží jest základní podmínkou zjevení Božího. K tomu po
ukazuje a tento základ podmiňuje zjevení Starého i Nového Zá
kona. V knize Moudrosti (13, 1—9) čteme: »Marní zajisté jsou
všickni lidé, v nichžto není známostí Boha a kteří z těch věcí
dobrých, kteréž se vidí, nemohli poznati toho, jenž jest, aniž
skutků jeho pozorujíce vyrozumělí, kdoby byl jejich umělým uči—
nitelcm; ale měli buďto oheň, neb vítr, neb prudké povětří, neb
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okolek hvězd, neb velikou vodu, neb slunce a měsíc, za bohy
správce světa. V jejichžto kráse jestliže kochajíce se, za bohy je
měli: nechť vědí, že mnohem nad ně krásnější jest Pán jejich.
Nebo zploditel krásy všecky ty věci ustanovil.
Aneb jestliže jsou se divili moci a skutkům jejich, nechť
z nich vyrozumějí, že kterýž ty věci učinil, silnější jest nad ně:
neb po velikosti krásy stvoření zřetelně bude moci stvořitel jejich
spatřín býti. —
Ale takovíto mohou ještě jakž takž omluveni býti. Nebot'
ti snad bloudí, Boha hledajíce a nalézti chtějíce. Jsou však též
lidé, kteří v skutcích Boha obírajíce se, zpytují je: a jsou tím
jisti, že dobré jsou věci, kteréž se vidí. Ale však ani těm nemá
býti odpuštěno. Nebo jestližet' tak mnoho mohli věděti, že uměli
svět p_osouditi: kterakž jeho Pána snáze nenalezliřa
Ze Bůh to jest, který poskytuje rozumu lidskému důkazy
Svc' jsoucnosti a že rozum lidský závislost svou od vyšší Bytosti
uznati musí a tím ku poznání jsoucnosti Boha přichází, k tomu
poukazuje častokráte ]ežíš Kristus, kdykoliv mysl svých poslu
chačů poukazuje k zjevům v přírodě, které patrně odvislost svou
od Tvůrce svého hlásají, k ptactvu nebeskému, k liliím polním a j
Svatý Pavel v listě k imagům 1, 19. a v následujících
verších praví o poznání Boha: »Le pohanům, co známého jest
o Bohu, zjevné jest; avšak závislost od Boha rozum jejich že
uznati musí.
Nebo neviditelné vlastnosti jeho ze stvoření světa, skrze ty
věci, kteréž jsou učiněny, rozumem pochopcne' spatříny bývají,
totiž jeho věčná moc a božství, tak že nemohu míti výmluvyn:
(Pokrač.)

WRLA—l.

Listy vědecké.
www
Učení sv. Tomáše Akvinského 0 vlastnictví
socialismus.
Napsal prof. Dr. FR. JANIŠ.

Přívrženci socialismu, hlásajíce, že soukromé vlastnictví jest
příčinou nynější bídy a že má býti zrušeno a zavedeno vlastnictví
společné prostředků výrobních, odvolávají se mimo jiné i na
svědectví některých sv. Otců (na př sv. Ambrože) a učitelů cír
kevních, hlavně na sv. Tomáše Akvinského, vykládajíce některé
výroky těchto ve prospěch socialismu. Sv. Ambrož dí (v knize

de Trinitate): »Pán jest jméno moci; ale člověk nemá

moci nad věcmi vnějšími, nebot nemůže ničeho

\ jejich přirozenosti změnití; tudíž vlastnictví
věcí vnějších

není věcí přirozenou.a

Avšakslovy

těmito světec nezavrhuje soukromé vlastnictví, - nýbrž pouze učí,
žc člověku nepřísluší vlastnictví věcí zřetelem k jejich přirozenosti;
neboť toto právo náleží Bohu. Slova sv. Ambrože dobře vykládá
sv. Tomáš Akvinský (2, 2. quaest. 66. art. 1. ad 3): »illa ratio
procedit de dominio exteriorum quantum ad naturas ipsarum,
quod quidem dominium soli Deo convenitc a dokládá, že „člověku
přísluší jakés právo vnějších věcí zřetelem na jejich užívání (an
jich může unvati k svému pohodlía užitku), nikoliv však vzhledem
k přirozeností jejich “
I v jiných spisech sv. Ambrože shledáváme přísné výroky
světce proti boháčům (na př. ve spise de Tobia, epist. ad Valent.)
Chceme-li však výrokům těmto dobře porozuměti, jest nám znáti
poměry jeho doby. V říši římské vzmáhalo se víc a víc zhoubné
hospodářství kapitalistické; peníze byly vším, práce nepokládala
se za nic. Bezúzdně sháněli se lakomci po bohatství, jakoby ono
bylo největším dobrem. Lichva nestoudně řádila a vydírala ubohý
lid, jak doličuje sv. Ambrož. Pozoruje denně hrozné následky
lichvy, volá sv. Ambrož, naplněn ošklivostí k lichváři: () nena
sytelné lakomství, hodno ďábla, jehožto jsi věrným obrazem.:

—499—
Sv. Ambrož všemožně se znažil, by ono zlo vykořenil a za
tím účelem dokazoval, »že bohatství jest darem Božím a že je
povinností dobře ho užívati,c napomínal. boháče, by se varovali
nespravedlivého nabývání majetku, vyzýval, by dávali almužnu.
Posuzujíce přísné výroky sv. Ambrože proti bohatství a boháčům
5 tohoto stanoviska, snadno seznáváme, že sv. Ambrož nehlásal
náuku o společném vlastnictví ve smyslu socialismu.
Neprávem též odvolávají se socialisté na sv. Tomáše Akvin
ského. Sv. Tomáš na některých místech učí, že se vlastnictví

zakládá na právu národů

(jus gentium); slova tato vykládají

socialisté ve svůj prospěch, rozumujíce takto: Právo národů jest
právem kladným, lidským, jež lze změniti; zakládá-li se však
vlastnictvi na právu lidském, lze je zrušiti, jelikož každé právo
zrušiti lze.
Tak konkludují socialisté. Avšak konkluse jejich jest ne
správná, jelikož se zakládá na praemisse (návěsti) nesprávné.
Závěrek, který činí socialisté, byl by jen tehdy správný, kdyby

sv. Tomáš právo

náárodů

považovalza právo lidské ; on

však tak nečiní. Sv. Tomáš naopak právem národů vyrozumívá
právo p řávem
i r o z e národ
n é kteréů jest
(jus nezměnitelné.
gentium) vyrozumívá totiž svatý
Tomáš onu část lidských zákonů, která obsahuje zásady práva

přirozeně ého;

tyto zásady nezavazují pouze proto, že jsou

obsaženy v zákonníku lidském, nýbrž zavazují proto, že jsou částí
zákona přirozeného, jenž má závaznost svou od Boha, kterýž ho
rozumu lidskému nutně vložil neboli vrodil.
Že sv. Tomáš právem národů rozumi zákon přirozený (jejž
národové uznávají apřijali i do sbírky zákonů kladných), jasně vy
svítá z díla jeho Summa theologica (2.2. qaest. 57. art. 3. ad 3.):
»Dicendum, quod quia ea, quae sunt juris gentium, naturalis ratio
dictat, inde est quod non indigent aliqua speciali institutione, sed
ipsa naturalis ratio ea instituitc; ano sv. Tomáš výslovně učí, že
právo vlastnické (proprietas possesionum) jest části práva přiroze
ného, nebot píše: »Alio modo aliquid est naturaliter alteri com
mensuratum secundum aliquid quod ex ipso sequitur, puta pro
prietas possessionuma (2. 2. quaest. 57. art. 3..
e vlastnictví věcí vnějších jest věcí přirozenou, to uznával
již Aristoteles (I. Polit. cap. V.) a dle jeho náuky totéž učí svatý
Tomáš a zřejmě dokazuje tímto důvodem (2. 2. quaest. 66. art. l):
»Věc vnější lze pojimati ve dvojím smyslu, a to předně dlc jeji
přirozenosti (natura); v tomto smyslu nepodléhá věc moci člo
věka, nýbrž podléhá jediné moci Boha samého, ]emuž vše pod—
řízeno; v druhém smyslu lze věc pojímat zřetelem k jejímu upo
třebení a vtom smyslu má člověk vlastnictví věcí vnějších; nebot“
může (svobodně) užívati věcí vnějších ku svému prospěchu, any
k jeho užitku stvořeny jsou. Bůh totiž, svrchovaný Pán všech věcí,
zřídil některé věci k výživě těla lidského, a proto má člověk při
rozené právo vlastnické, k věcem v tom smyslu, že jich smí
užívati.<

Z toho vysvítá, že sv. Tomáš uznává d o v o l e n 0 st sou
kromého vlastnictví. Avšak více; sv. Tomáš uznává i potřebu neb
nutnost vlastnictví soukromého, ano nutnost tuto jasnými důvody
dokazuje.
Důkazy o nutnosti vlastnictví soukromého naznačil sv. Tomáš
ve své Summě (2. 2. quaest. 66. art. 2.). Nutnost vlastnictví sou
kromého vysvítá z těchto důvodů:

1. Soukromé vlastnictví jest pobídkou

k pracovitosti

a péči o věci vnější. Neboť jen tehdy podniká člověk “práce ob
tížné, ví-li, že užitek práce přísluší jemu samému; této pobídky
by nebylo, kdyby vše bylo společné; neb kdo by konal práce
těžké a nepříjemné, kdyby věděl, že užitek práce nebude náležeti

jemu?
2. vlastnictví soukromého potřebí jest i za tím účelem, by
ve společnosti lidské panoval pořádek, pořádek panovati může
jen tehdy, jestliže každý pečuje o své vlastní věci; kdyby však
jedenkaždý o všechny věci měl pečovati, nastal by zmatek a ne
pořádek;
3. i zachování pokoje společenského vyžaduje soukromého
vlastnictví; neboť zkušenost učí, že tam, kde nějaká věc náleži
více vlastníkům společně, bývají různice a hádky.
Zakládá-li se soukromé vlastnictví na právu přirozeném,
a je-li nutné ku blahu společnosti, následuje z toho, že socialismus
jest nebezpečný blahu společenskému, nebot podrývá základy
k vývoji společnosti lidské potřebné. Socialismus jest druhem
kommunismu,jcjž lzc nazvati kommunismem socialistickým. Kommu
nismus právem zavržen byl papežem Piem IX. v encyklice z roku
1846, v nížto sv. Otec dí, že by se kommunismem zrušilo právo
a vlastnictví všech, a že by se společnost lidská rozpadla.
A nynější sv. Otec Lev Xlll. učí ve svém okružníku o dělnické
otázce (ze dne 15. května 1891), že při všech pokusech směřu
jících k řešení otázky dělnické dlužno šetřiti pravdy, že sou
kromé vlastnictví jest nezrušitelno.
Podotknouti však dlužno, že dle zákona přirozeného přísluší
člověku jen právo neboli mohutnost nabytí majetku; by však
někdo vlastnictví nějaké věci fakticky nabyl, potřebí jest nějakého
skutku neb konu, z něhož lze poznati, že jistá věc někomu ná
leží. Skutek ten lze nazvati titulem (důvodem) nabývání vlastnictví.
Nejstarším titulem nabývání vlastnictví jest přivlastněni. jež záleží
v tom, že se někdo zmocní věci, která posud neměla vlastníka.
Mimo přivlastněni jsou však ještě i jiné způsoby původní nabý
vání vlastnictví, na př. nabytí pokladu, vydržení let a promlčení.
(Srovnej můj spis »Katol. mravovědac str. 115—117.)
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O Josefu egyptském.
Apologeticky uvažuje fll. dr. EUG. KADEŘÁÝEK.

]. Proč jest potřebí apologetieké úvahy o Josefu
egyptském ?
Rozumáři protestantští a neznabohové namítají, že jest příběh
o josefu egyptském legendou vymyšlenou; nejen povahu jeho
nadpřirozenou, ale také pravdu historickou zavrhují. Nenapsal jej
Mojžíš, ale nějaký spisovatel, snad 7. pokolení Efraimova, jej vy—

myslil, aby svému pokolení zjednal slávy; ba má prý ten příběh
pčt spisovatelů. Spisovatel prý neznal Egypta, jeho ústavy, jeho
mravů; nevěděl, že otrok se nemohl k manželce egyptské pří
blížiti, že nemohl míti josef, jsa ve vězení, dva pány nad sebou,
že l gyptští nepijí vína, že králerrgyptský neslavil svých narozenin,
že za starých časů nemeli ligyptští sk\ ostů, jaké se připomínají
v tom příběhu, že josef jednal s EU
gyptskými ukrutně, že se ne
hádalo na koflíku, že josef byl hadačem, jako Egyptští a t. d.
Není skoro řádky toho příběhu, aby na něm nehlodali raciona
listé a neznabohové.
Tak mluví Tuch, Knobel, Bohlen, Ewald, jul. Soury a jiní.
je tedy potřebí hájiti josefa egyptského & dokázati, že při
běhu oněm přísluší 1. prayda historická, 2. filosofická, 3. nad
přirozcná; dříve však předeslati sluší přehled příběhu toho. Pravda
historická vysvítázcgyptských nálezů, okterých mluví Vigouroux
(La bible t. ll. ch. III.). Důležito jest znáti o josefu tuto pravdu
trojí; nebot"také na něm spočívá pravda náboženství křesťanského.

II. Co vypravuje Mojžíš .o josefoví?
Od synů jakubových, kteří bojovné byli mysli a mravů su
rových, lišil se josef, jsa mravů neúhonných a zbožné mysli
a prorockymi sny od Boha jsa vyznamenán. Poněvadž jsa zrozen
z milované Rachele, jsa nevinen a poslušen od jakuba byl ob
zvláště milován a krásným šatem obdarován, poněvadž své bratry
obžaloval u otce z hříchu nejhoršího a poněvadž vypravoval
upřímně a beze vší pýchy sny od Boha seslané, které mu věštily
vysoké postavení: nenáviděli ho bratří a za otroka kupcům pro
dali, od nichž jej koupil v Egyptě Putifar, dvořenín Faraonův
a správce vojska. josef pro svou moudrost, věrnost a pečlivost
představen byv od Putifara celému domu nepřivolil k hříchu,
k němuž jej sváděla manželka Putifarova; než od ní byv ze msty
obžalován, strádati musil v žaláři, až jej Farao, byv od vrchního
číšníka upozorněn, k sobě povolal, aby mu vyložil sen o kravách
a klasích. Když tak josef učinil, udělil mu Farao důstojnost po
královské nejvyšší, svěřil mu péči o Egypt a dal mu za manželku

Asenathu, dceru nejvyššího kněze lleliopolitského, Putifarca,
která mu porodila Manasse--a a Efraima.
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josef vyplnil, co kra'l očekával od něho; neboť zachránil
Egypt před hladem, pojistil blahobyt Evyptských pro příští časy
a zjednal králi větši moci nad poddanými. Než nejen Egyptským
prodával za hladu obilí, ale i okolním, mezi kterými byli jeho
bratří. josef chtěje zkoušcti své bratry a k lítostipohnouti, žádal
od nich, aby přivedli Benjamina, a podržel Simeona za rukojmě.
Když projevili upřímnou lítost a lásku k otci &Benjaminu, dal se
jim znáti, smířil se s nimi a vzkázal otci, aby se do Egypta pře
stěhoval, poněvadž neúroda měla ještě trvati. jakub učinil tak
s rodinou-a čeledi a obdržel od Faraona krajinu Gessen. Přijav
syny josefovy za své udělil před svou smrtí synům svým po
žehnání, ve kterém jejich osudy předpovídal, slíbenou zemi kana
nejskou rozdělil a jůdu prohlásil knížetem svého pokolení a pra
otcem slíbeného spasitele, dávaje spolu na srozuměnou, kdy tento
Spasitel přijde. Byl pochován v zemi slíbené, jak byl žádal. Také
Josefovi slíbili, že až Bůh národ vyvolený nazpět přivede do země
zaslíbené, kosti jeho tam budou přenešeny.

III. Pravda historická zprávy Mojžíšovy.

A)je-li možno, co se vypravuje o Mojžíšovi.
Porovnejme jednotlivé části životopisu s tím, co víme o Pale
stině a zvláště o Egyptu z nalezených památek egyptských.
1. jakub udělal josefovi sukni rozličných barev. Tehdy bý
valy látky obyčejně jedné barvy; ale Semité více si vážili šatu
rozličných barev, šatu, z rozličných kusů různé barvy šešitého;
také v egyptských hrobech takový kroj shledáváme; ještě posud
dávají se dítkám milejším na východě takové šaty.
2. josef vypravoval dva sny. V starém zákoně zjevoval
Hospodin budoucnost nebo Svou vůli ve snu, jako jakubovi
v Bethel-u, a písmo sv. rozeznávajíc pravdivé sny od Boha po
cházející od nepravdivých varuje před těmito. Také jiní kmenové
semitští sny pokládali za zjevy prorocké.
3. Dothain, nyní Tcll-Dothan, severně šest hodin od Si
chemu položené, 'bylo velice pastvě příhodno; až po rok 1860
bylo pravou ovocní zahradou. Dothain znamená dvojí Studnici;
posud jsou tam dvě studnice, z nichž jedna se nazývá po josefovi.
4. Bratři spustili josefa do studnice staré, která neměla vody,
aby tam zahynul. Mnohé studnice palestinskéjsouvletě bez vody,
ač v nich zbývá něco bahna a vzduch vlhkem jest pokažen; pak
slouži za vězení, ovšem nezdravé; pročež bor znamená v řečích
semitských Studnici a žalář.
5. Madiánští kupci šli mimo. Obchodní cesta vedla z Da
mašku rovinou Esdrelonskou a místem Dothain do Egypta. Ma
diánští se nazývají od Mojžíše také lsmačlskými buď proto, že
lsmačlšti a Madiánští měli téhož praotce, Abrahama, anebo proto,
že Ismačlský znamená synekdochicky kupce anebo nomáda, anebo
proto, že pospolu podnikajíce obchod nebo válku nebyli přesně
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mezi sebou rozeznávání. Za Josefa mohli býti Ismačlité a Ma
diánští dosti četní, ab) obchod vedli; bydleli tak, že mohli do
Egypta zboží dovážeti. Mnohých včcí potřebovali Egyptští, jež
jim kupci také cestou shora naznačenou přiváželi; bohoslužba
jejich a mrtvoly, jež se balsamovaly, vyžadovaly mnoho těch látek,
jež se vypočítávají v Písmě svatém: nek'ot (egypt. nekpat, tragant),
sori (egypt. tara, balsám), lot (arab. ladan, ř. '/\-r',šzvsv,1. ladanum,

vonné gummi). Neobjevilo se sice v památkách egyptských jméno,
jež by znamenalo lot; avšak této látky nalezeno hojněv hrobech.
Tyto tři látky ještě posud se přivážejí z Asie východní do Egypta.
Ze kupci Madiánšti neštítili se kupovati a prodávati otroky, není
s podivením. Mnoho-li 20 stříbrných obnášelo, nelze říci; za Ptolo
maea Philadelpha ve 3. stol. před Kristem moh'l býti Žid zajatý
a k otroctví odsouzený vykoupen 20 sekcly. Jakub ztrativ Josefa
zarmoutil se a podle způsobu semitského roztrhl roucho své,
oblékl hrubý pytcl žínčný tmavé barvy a opásal provazem.
6. Madiánští prodali Josefa v Egyptě Putifarovi, dvořeninu
Faraonovu, správci čili knížeti vojska, muži egyptskému. V Edyptě
bylo otroků mnoho; “největší zalíbení měli Egyptští na otrocích
kananejských. Putifar “krů-“JE, pán Josefův, jest egyptské jméno:
Peti-pa(pha) ra t. j. věnovaný Ra-ovi, bohu slunce, obyčejné jméno
v severním Egyptě. Putifar byl u dvora Faraonova; farao zna
mená krále egyptského vůbec a odvozuje se buď z řeči egyptské:
phi (člen) a uro (král), anebo zejména boha slunce Ra, jehož od
leskem byl král egyptský, anebo z per-aa (vysoký dům), egypt
ského názvu královského, jako »vysoká brána<<znamená u Turků
sultána anebo jeho vládu. »Dvořením jest přeloženo z hebrejského
saris DJ'IQ; Septuaginta čte: dynastes Ewie-n;; t.j. velmož, Vul—
gata: eunuchus t. j. kleštěnec. Budiž původní význam slova >saris<<
jakýkoli, Putifar byl dvořenín; nebot zajisté velmože měl Fai-ao
kolem sebe a eunuchus může znamenati synekdochicky dvořenína,
vysokého hodnostáře u dvora egyptského, který není kleštěncem,
anebo dvořenína kleštěnce. A že byli u dvora egyptského dvoře
níné kleštěnci, dokazují památky egyptské a že kleštěnec býval
ženatý, dokazuje egyptský román z doby Mojžíšovy »román dvou
bratřía; v jiných zemích také byli a jsou posud někteří kleštěnci
ženatí, mají také harém. Kleštěnci byli u dvora egyptského; nebot“
ač byla v Egyptě monogamie pravidlem, přece měli králové,
jak dokazují památky historické, více žen. Putifar se nazývá
správcem, knížetem vojska, magister militum, princeps excrcitus,
hebrejsky sar hat—tabbahim. Farao měl mnoho úředníků občan
ských a důstojníků vojanských rozličných stupňů, od nejnižšího
až k nejvyššímu, kteří veleli vojsku, sestávajícimu z různých vojů.
Jedním vojem byli madjaju (egypt. slovo), kteří vykonávali služby
policejní a rozkazy královy; jejich velitelem nejvyšším, her mad
jaju, zdá se, že byl Putifar zastávaje vysokou a důležitou hodnost
u dvora. Bible nazývá Putifara mužem egyptským; nebot' tehdejší
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farao, jsa hyksos, t. j. král pastevců, šasů, kteří měli ve své
moci Egypt, brával své hodnostáře také ze svých krajanů, asiatů.
Josef od Putifara představen byv všemu, spravoval svě
řený sobě dům i všecko, což mu vzdáno bylo. Za dob nejstarších
ustanovovaly, jak dosvědčují egyptské památky, bohatší rodiny
egyptské jednoho ze svých otroků, aby spravoval jejich hospo
dářství domácí a polní.
8. Manželka Putifarova sváděla Josefa ke hříchu. Josef jsa
představen celému domu měl příležitost setkati se s manželkou
Putifarovou. „eny egyptské nebyly uzavřeny, ale volně se po
hybovaly nejsouce za otrokyně pokládány; mnohé byly rozmaři
lými a prostopášnými neřestem se oddávajíce. To vše potvrzují
památky egyptské. Pokoušela manželka Putifarova podobně Josefa,
jak se vypravuje v egytském »románu dvou bratři:, jenž sáhá
do doby Mojžíšovy. Než přes podobnost tuto, kterou shledáváme
mezi tímto románem a zprávou Mojžíšovou, pozorujeme-li obsah
a formu jejich, řící dlužno, že zpráva Mojžíšova není čerpána
z toho románu, aniž tento z oné; takové pokušení často asi se
opakovalo v Egyptě; v románu zmínky není o plášti, který ve
zprávě Mojžíšově úlohu má důležitou
9. Putifar uvrhl Josefa do žaláře. Nepotrestal jej smrtí anebo
jiným způsobem, jak vyžadovala vina domnělá, buď proto, že
své manželce nevěřil úplně, anebo proto, že byl ke svým otrokům
laskav, jako mnozí Egyptští, kteří v nápisech náhrobních se chlubí,
že přátelsky nakládali s otroky. Kde byl žalář, do něhož byl
uvržen jak Josef, tak i úředníci královští? Ačkoli králové pastevců,
hyksos měli obyčejné sídlo své v Tanis-u, přece tvrditi lze, že
majíce Memphis ve své moci tam také se zdržovali, aby také tak
napodobovali faraony tuzemské. V Memphidč však byla pevnost,
kde bydlelo vojsko, kde bylo kromě chrámů také státní vězení.
Putifar, jenž policejním jsa ministrem sídlel v pevnosti, byl nej
vyšším jcjím správcem; jemu podřízen byl vladař nad žalářem,
kam byl Josef vržen, princeps carceris, u něhož dal Hospodin
Josefovi milost takovou, že mu byla od vladaře svěřena péče
o vězně.

'

10. Mezi vězni, o které bylo se starati Josefovi, byli dva
vysocí hodnostáři a dvořenínové, vrchní číšník a vrchní pekař
královský; že takových hodnostářů bylo u dvora královského,
dokazují památky egyptské. Oba zarmoucení vypravovali Josefovi,
že měli sen a že nemají nikoho, kdo by jim jej vyložil. Tento
zármutek Egypťanů pochopíme, uvážíme-li, že jak památky egypt
ské dokazují, Egyptští věřili pověrečně ve sny, že hadači ze stavu
kněžského byli četní a u veliké vážnosti, že bohu Thothovi se
připisoval původ a výklad snů, že hadači, od úzkostlivých Egyp
ťanů přivolání, nahlíželi do kněh, od Thotha pocházejících, že
Egyptští také užívali prostředků, aby se jim sny objevily v noci.
Snové měli u Egypťanů velikou důležitost. Když Josef oběma
dvořenínům slíbil, že jim sny ve jménu pravého Boha vyloží, jali
se vypravovati. Snové jejich jsou rázu egyptského. Neboť z pa
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mátek egyptských víme, že již za nejstarších dob měli Egypťané
vinice, že víno připravovali, že je bohům obětovali a sami také
pili, že měli též cizí vína. Jakkoli Egypťané požívali vína kvaše
ného, nicméně památky chrámu Edfu-ského, r. 1870 od Naville—a
objevené, dokazují, že král píval také tekutinu, kterou číšník
z hroznů vytlačil do kotlíku; než hebrejské »sahata, jež se pře
kládá »vytlačitic, znamená též »mísitia, a Egypťané rádi požívali
vína smíšeného. Také pekařství bylo u Egypťanů na vysokém
stupni vývoje, pečivo v koši se nosilo, jako mnohá břemena jiná,
také na hlavě. To vše patrno z památek egyptských, ze kterých
se také dočítáme o vrchním pekaři, jenž jiným byl představen.
Trest smrti, jaký předpověděl josef vrchnímu pekaři, jaký také
byl vykonán a jakého neužívali Hebreové, byl u Ecrypfanů zvy
kem. Den narození Faraonova býval slaven, což se srovnávás po
vahou licyptských, kteří astrologii jsouce oddáni, hodinu narození
pokládali za velmi důležitou a kteří krále ctili jako boha, a což
potvrzuje kámen Rosette-ský, usnesení Kanopické a Řek Hella—
nikos Lesbický. Kámen Rosettc-ský a usnesení Kanopické, jež se
zmiňují o královské milosti udělené, dokazují nám, že Faraoo pa
mátném dni svého narození se rozpomenul na vězně.
(Pokr.)

Romanarum Congregationum decreta.
nov1ssama.

S. R. U. Inquisition.

Ad quacstionem de corporum crematione.
Bcatissimc Pater!
Archiepiscopus Friburgensis, ad pedes S. V. provolutus,
humillime petit sequentium dubiorum resolutionem:

I. Utrumliceatsacramenta inorientium mini
strare fidelibus, quimassonicae quidcmsectaenon
ad h ae rent, nec ejus ducti príncipíis,sed aliis rationibus
moticorpora sua postmortemcremanda mandarunt,

si hoc mandatumretractare

nolint;>

II. Utrum liceat pro ňdelibus, quorum corpora n o n s i n e

ipso rum culpa crematasunt, missae sacriňcumpublice
offcrre vel e t i a m p r i v a t i m applicare, itemque fundationcs

ad hunc ňnem acceptare;>
Ill. Utrum liceat cad-averum cremationi c o o "pe r a r i sive
mandato ac consilio, sive praestita opera, ut m e d i c is, 0 ffi

cialibus, operariis in crematorio inservientibus;>
et
utrum hoc liceat saltem si fiat in quadam n e c e 5 s i t a t e aut
ad evitandum magnum damnum?
IV. Utrum liceat taliter c o o 1)e r a n t i b u s ininistrare s a e r a

m e n t a, si ab hac cooperatione desistcre nolunt, aut desistcre
non posse afíirmant?
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Feria IV. die 27. Julii 1892 in congregatione generali S. Rom.
ct Univ. Inquisitionis, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque
Rmorum DD. Consultorum voto, Emi ac Rmi Dni Cardinales in
rebus ňdei et morum Generales Inquisitores respondendum man

darunt:

AdI. Si moniti renuant, Negative. Ut vero

fiat aut omittatur monitio, serventur regulae
a probatis auctoribus traditae, habita prae
sertim ratione scandali vitandi.

II. Circa publicam S. Missae applicati
AdIll. Nunquam licere formaliter'cooperari
mandato vel consilio. Tolerari autem aliquando
posse materialem cooperationem, dummodo:
1“crematio non habeatur pro signo protesta
tivo massonicae sectae; 20non aliquid in ipsa
onem ——
Negative; circa privatam—Affirmative.

contineatur, quod per se' directe, atque unice
exprimat reprobationem catholicae doctrinae
et approbationem sectae; 3"neque constct offi
ciales et operarios catholicos ad opus adstringi
vel vocari in contemptum catholicae religionis.
Caeterum quamvis in hisce casibus relinquendi
sunt in bona fide, semper tamen monendi sunt,
ne cremationi cooperari intendant.
Ad IV. Provisum in praecedenti.

(!ecrctum

fe riae IV. 15.Decembris

Et detur

1886. Quodquidem

decretum ita se. habet:
Quoties agitur dc iis, quorum corpora non propria ipsorum,
sed aliena voluntate cremationi subjiciantur, Ecclesiae ritus et
sufl'ragia adhiberi possc, tum domi, tum in ecclesia, non autem
usque ad Cremationis locum, remoto scandalo. Scandalum vero
removeri etiam poterit, si notum fiat cremationem non propria
defuncti voluntate electam fuisse. At ubi agatur de iis, qui propria
voluntate cremationem elegerunt, et in hac voluntate certo ac
notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decreto feria IV.
19. Maii 1886, agendum cum iis juxta normas Ritualis Romani,

Tit. Quibus non licet dare ecclesiasticam se
pulturam.

In casibus autem particularibus, in quibus dubium

vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordinarius, qui accurate
perpensis omnibus adjunctis, id decernet quo magis in Domino
expedire judicaverit.
Sequente vero feria ac die SSmus D. N. D. Leo Div. Prov.
Papa XIII. relatam sibi Emorum ac Rmorum Patrum resolutionem
benigne adprobare et conňrmare dignatus est. ')
]. Mancini, 5. R. et U. I. Notarius.
') Cf. Revue Romaine III. an. 3. liv. pag. 98
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Literární oznamovatel.
Briefe des heiligen Kirchenlehrers Alfons Alurin von Li
guori.
ZweiterTheil. Specielle Korrespondem. Dritter Band.
Regensburg 1394. Nationale Verlagsanstalt (frůherG. ]. Manz).
Stran XII a 836, cena 8 M. Podává Dr. jan Nep. Soukup. (Pokr.)

Když Remondini si přál, by ve své tiskárně takéjiž prvé vydání
některých jeho rukopisných praci mohl obstarati, musil se upokojiti
s odpovědí: »Kýž bychom byli poněkud blíže! Pak by to bylo lze.
Takhle však jest to nemožné! ježto totiž při všem důkladným
chci býti, nejsem skoro nikdy spokojen s tím, co jsem psal. Pře
hlížeje otisk měnívám pokaždé velmi mnoho. Jinak tomu zajisté,
pročítá-li se pojednání v rukopise aneb v tiskopise. A bych sebe
opatrněji a přísněji prvopisné články své prohlížel, pokaždé přec
mnoho a dlouhých oprav jest mi na prvotisku učiniti. Ano i celé
věty měnívám. Ba sem a tam jest různých změn více, než znění
původního (l. 49).- »Abych (ascetická díla) sepsal, na sta knih
jsem pročetl a nejkrásnější perly z nich vyňal; — o sebraných
spisech ascetických po dva měsíce jsem pracoval a mnohé jsem
urovnal, zlepšil, vynechal a přidal (l. 33 a 86).<<Když opat jeden
prudce útočil na jeho mravouku a i cti jeho jako učitele, před
staveného kongregace, též biskupa opovážlivě se dotkl, ihned psal
Alfons svému duchovnímu vůdci, že jako se hájil proti Patuzzimu
z řádu sv. Dominika, tak musí nyní se brániti proti Maglimu.
»Odpověď má bude as krátká. Opata Magliho ani zejména ne
uvedu, alc vůbec řeknu: :moji protivníci, moji odpůrci tvrdí.:
Mluviti budu, jak jest mým zvykem, be7 urážky, bez potupy.
Budu se hájiti pouze slovy sv.'10máše Aq. a nejlepších boho
slovcůa (l. 2.84)
Než obraťme se již k spisům samým, jež alespon v nápisech
zde pokládáme; jenom tak pochopíme, jak úžasně činný též pérem
byl muž, jemuž času se nedostávalo k působnosti missionářské
a velcpastýřské. Světoznámá jest A I fo n s o v a m o r á 1k a :
theologia moralis; ') k obnoveným vydáním připojen jest: Elen
chus nonaginta novem quaestionum post primam cditionem refor
matai'um.2) Od čtvrtého vydání r. 1760 začíná dvojí přídavek:
Dissertatio de justa prohibitione et abolitione librorum nocuae
lectionis', 3) a Epitome doctrinae moralis et canonicae ex operibus
Benedicti XIV. depromptae (de P. Mansi z řádu sv. Dominika). 4)
Ve vydání šestém z r. 1767 jsou tyto dodatky: Dissertatio, in
qua ostenditur, dari ignorantiam invincibilem in nonnullis ad legem
naturalem spectantibus. 5) ——Monitum, in quo exponitur decretum
S. Cong. generalis lnquisitionis Rom. circa usum opinionis proba
bilis. |*)Jiné dodatky jsou: Dissertatio de usu moderato opinionis
') Po prvé vydána byla tiskemv Neapolir. 1748. Dvě léta před úmrtím
t. 1785 vyšla v Benátkách po deváté (l. 2 a 314). *) Viz l. 12

i\lí'onsovým

2 “.,List

57. ')l. 74. ')l. 148. “')l 151 b).
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probabilis,7) pak: Monitum pertinens ad quaestionem, an usus
probabilium opinionum sit vel ne, licitus aliquando. a) — Posléze
jako dovršení bohosloví mravoučného jest: P r a x is c o n fe s

sarii

ad bene excipiendas confessiones,9) a: Exa men ordi

n a n d 0 r u m. 10) — Z veliké této morálky učinil sv. Učitel výtah,

jenž obsahuje obšírný -— theoretický a praktický návod pro kaž
dého zpovědníka; zvlaštiny bylo to dílo záhy přeloženo do latiny

pod titulem: Homo apostolicus.

") — Též o jakýs kate—

chismus pro lid postaral se věhlasný biskup a missionář, kterýž

též v latiněvydánjako: Institutio
lum in praecepta

catechistica

ad popu

et sacramenta. '“) — Povšimnutí zasluhuje

p sa ní 363, zaslané králi Ferdinandu IV. de d uello,

v němž

Alfons připomíná smutné následky souboje, dřívější tresty du
chovních a světských vrchností, a prosío obnovu trestních ustano
vení proti zločinu tomuto. — Nemáme- li zření k menším apolo
giím, jež náš světec k obhájení své soustavy mravní psáti musil,
jsme s mravoučnými spisy u konce.

Nyní jsou na řaděspisy dogmatické. Znich prvníjsou:
Chvály mariansl<é;'“) dále: Krátké pojednání proti blu

dům moderních nevčrců: materialistům a deistům: '“) Pak: Vin
diciae pro suprema Romani Pontiňcis potestate contra ]ustinum

Febronium."') Dále: Pravdivost

svaté víry, '“) kteréžtodílo

hlavně proti atheistům jest napsáno. Mimo to: Sněm Tri
dentský,'7)
líčený dle kardinála Pallavicinipro studující mládež
proti protestantům. »Dílo to — praví Alfons— stálo mne mnoho
práce; neboť v něm stručně a spolu jasně na všecky námitky
bludařů se odpovídá. Slovem, dílo to je skorem úplná věrouka.
Přidána jsou dvě krásná pojednání -—jedno: de gratia effícaci
po sezení VI. a druhé: o poslušnosti církvi povinné, na konci
spisu.c Toto poslední pojednání jest dle 1. 218: »o neomylnosti

církve, o pravidle

To jest nejúčinnější

víry a o nezbytnosti neomylného soudce.

prostředek

k usvědčeníkacířů. Do

vedouť oni na vše jiné odvětiti; když však je řeč o pravidle víry,
neumí ničeho pověděti. a pakli přece něco pronesou, sami se
pletou a zřejmě pošetile mluví.: Dvě léta pracoval o knížce známé

podejménem:Modlitba hlavní prostředek

k dosa

žení spásy. Is) Tři leta práce obětovalna: Vítězství
svaté

církve

nebo-li dějiny kacířstvía jejich vyvrácení. "')

7) l. 100. “) l. 264. 9) Vlastně překlad pastorálního

díla: Confessore,

a Pratica del Confessore zpovědník lidu venkovského. '“) Výtah z morálky,
kdež je řeč: De sacramentis in genere, de sacramento ordinis in gcnere. de
ordinibus in specie. ") l. 67. Po prvé latinsky vydáno r. 1760. Po čtvrté
r. 1777 srv. I. 264. pozn 1. str. 511. '“)l. 198. poprvé r. 1768. Srv. >dcr
Katechetc. "') Čti psani 15. 19. P. S., dále 30. aj.
")l. 15. IS)]. 197.
— SVČUCIbiskup trevrrsky jan Mikulášzl—Iontheimů vydal r. 1763 ve Frank
furtě proticírkevní spis pod pseudon mem: Justini l'cbronii dc statu ecclesiac
et legitima potestate Romani Pontihcis liber singularis. '“) l. 222 ") 1.222.
Této práce se podjal v 73. roce žití svého; čti 1.220. "') l. 195. '9) I. 232
a l. 203.
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Listárna redakční.
Dp. J. ('.h. far. \“ S. — Nařízením minist. vnitra ze dne 15. března

1875., na něž se jmenov. K. proti Vám odvolává, míněno jest n ařízení

ministerstva vnitra spolu s ministerstvemspravedl

nosti

a kultu

i vyučování

ze dne 15. března1875. číslo 55. zem

ského zákonníka pro Halič z r. 1878; nařízení toto však týká se vedení

matrik o porodech. oddavkách a úmrtích israelítů v Haliči

(Fůhrung der Geburts-, Traungs- und Sterbe-Matrikeln der Is r a elite n in
Ga lizien- a vydána jest k němu příloha označená»Beilage.Unterricht
ůber die Fůhrung der Geburls-, Trauungs- und Steibcmatrikeln der lsraelilenc.
jejížlo čl. 13. (jehož doslovné znění žádáte) zní: »13. Der Matrikelfůhrer darf
fůr jede Eintragung eines Matrikelfalles. sowie l'íir jede Ausfertigung eines
Matrikelscheines eine Gehiihr von 50"kr., fůr Ausfortigung eines Familien
auskunflstáÍens
in Durchl'ůhrung
des Wchrgesetzes
einc (Jebůhr
Einem
Gulden ("). . abverlangen.
——Armen
Parteien hingegen
sind dievon
Matrikel
scheinc unemgeltlich zu erfolgen. Dasselbe gilt von den zu amtlichen Z\rek
ken verlangten h'latrikelscheinen.<
cdukce a applikace samy sebou zřejmy.

Spisy redakci zaslané:
»Obranmr. Vyšlo ročníku XI. číslo 7. s následujícím cenným
obsahem: K Velikonocům. FLVZák. Postavení našeho rolnictva.
--—-r. Socialni úloha státu. Reč prince Lichtenšteina.
Volně
zpracoval Rud. Vrba. (Dokončení.).vUbozí katoličtí svatí. Disci
pulus. Legenda ze života Kristova. Casové zprávy. Drobnosti. —
K tomuto číslu přidán jest P. Kopřivy »Kalendáře pro mrtvé
a živé dušea sešit 4. ročníku XI. — Obrana vychází 5. a 20. v mě
síci. Předpla'cí se celoročně 2 zl., s přílohou 3 zl. v administraci
»Obranyc v Praze č. 1508—11. Doporučujeme.
»Vlasti<r, časop. pro zábavu a poučení, redakcí T. Škrdle, vyšel
právě \sešit 7. (duben) roč. Xl. s následujícím obsahem: Fran—
tišek Stingl: lllyrská idea za Ljud. Gaja na jihoslovansku.
(Poku) -— Ant. Bulant (_básně): Legenda o blahosl. Klementu
I—lofbaurovi.Primice. — Al. Dostál: Rozbouřcné živly. Socialni
povídka. —]os. Flekáček: jos. Bened. Cottolengo. (Pokrač) -—
. V. Svárovský (básně): Naše odpověď. Děti soumraku. —
Dr. jar. Sedláček: Procházka britským museem. (Pokrač) —
Carlon Frontaur: Syn kostelnikův. Román v českém překl. Fr.
Dolejše. (Pokrač) — Fr. Zák: Z cesty po Rusku. — Tomáš
Skrdle: Družstvo Vlast, jeho odbory a fondy a naše katolické
poměry vůbec. (Pokrač) ,— I.iteratura. Drobné literární a jiné
důležité zprávy a úvahy. Umrtí. Zprávy spolkové. ——
Na »Vlast'c
předplácí se čtvrtletně 1 zl., půlletně 2 zl. :! celoročně 4 zl.
Redakce a administrace »Vlasti nachází se v Praze č. 284-1.
Jilská ulice.
'
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Roč. X. č. 11.

Z bohatého obsahu uvádíme: Jak vésti mládež k mravní čistotě.>
Napsal Kl. Markrab. Kterým činitelům má záležeti na vycho
vání mládeže? ——O methodě kreslení —. atd. Na výtečný tento
pacdagogický časopis upozorňujeme opětně naše duchovenstvo.

Rajská sahra'dka,

nejlepší časopis pro mládež, rediguje Vác

slav Špaček. Seš. 9. s obvykle výborným obsahem. Ročně před
plácí se 80 kr. v Cyrillo-Methodčjské knihtiskárně V. Kotrba
v Praze. Vzhledem k objemu a krásným obrázkům jest časopis
neobyčejně levný.
“Dělnických Novifw vyšlo ročníku IV. č. 18. s tímto obsahem:

Bankiot modeiní vědy; napsal dr. Rud. Horský. —Feuilleton:
Z paměti ševcovského učenníka —Několik slov oprávu vlastni
ctví; napsal Václav Žižka. — Z celého světa. — Různé zpraxy
——„právy spolkové. — Dopisy. — Literatura. — »Dělnické
Novinya vycházejí 1. a 16. každého měsíce.

Sbírka historických příkladův s dějm slovanských, svlásíč
pak českých Kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům
a vzdělaným Čechům vůbec sebral a upravil jan Nep. erno—
houz, osobní děkan v Hostivaři. V Praze. Nákladem Cyrillo
Methodějského knihkupectví. Sešit 6. a 7. a 36 kr. Sešity ty
obsahují ukončení hesla: »Klatba<<až počátek hesla: »Maria.
Sbírka tato praktická dochází vždy větší obliby a dostává se
jí příznivé kritiky. Upozorňujeme, že Sbírka tato jest samo
statná a že vyjma něco málo příkladův pro úplnost obsahuje
nové příklady, které v Encyklopedii příkladův obsaženy nejsou

aproto v jistém smyslu Sbirka tato Encyklopedii příkladův
doplňuje. — Vřele doporučujeme.
((Náš Domozw právě vydán ročníku IV. sešit 9. se zajímavým
i poučným obsahem. — Ročně ?. zl. 40 kr.
Brožur ((Slova pravdy) vyšlo číslo. 11. — Proslulý náš spiso
vatel Petr Kopal v časovém obrázku »Nepečemc mistrným
perem líčí stávku dělníků \' Socialovč a jeji konec. Cena bro
žury 2 kr. Doporučujeme k hojnému rozšíření.

Pánům kazatelům
doporučujeme krásné dílo

Podobenství, paraboly

&báajky.
Napsal

!(a |-el 0 t m a :|,
k. a. vikář v Ořechu.

_

Cena 70kr.

Cyrillo-ll'lethodějské knihkupectví G. Francl v Praze.
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_W_
Hod Boží Svatodušní.
Duch Sv. sjednocuje.
»Naplněni jsou všickni Duchem svatým
a počali mluviti rozličnýmijazyky,jakož
Duch svatý dával jim vymlouvati.:
Sk. ap. 2, 4.

Dnes, nejmilejší, vidím v duchu věc, která mne naplňuje
úžasem a podivením. Město veliké, lidnaté. Největší shon & hluk
uprostřed města. ]cdni vozí cihly, vápno, písek a dříví a dávají
na hromady. ]iní dělají lešení. Opět jiní stavějí zdi na základech
obrovských rozměrů. A opět jiní těmto potřebného staviva podá
vají. Kam pohlédneš, všude vidíš shon a hluk a chvat, jako by se
mělo vystavěti, co se staví, do večera. I co to má býti? Co chtějí
ti lidé, co zamýšlejí? Stavějívěž, jejíž vrch by dosahoval až kne
besům. Chtějí proslaviti své jméno, prve nežli se rozejdou po
všech zemích. Do té doby jsou všickni lidé jako jedna rodina

a mají jeden jazyk společný. Však aj, jaký toznenadání zmatek!
S mravenčí pílí a vytrvalostí vyvedli lidé stavbu věže až do oblak
a nemohou ji dokonati. jeden druhému nerozumí. ]edni mluví tou,
jiní onou řeči. [ přestali stavčti věž a rozešli se po všech zemích.
Z města Babylonu — neboť kdož by nebyl vyrozuměl, že
mám na mysli toto město.) — Z města Babylonu zalétá můj duch

do města jerusaléma. Jerusalem naplněn jest nábožnými židy ze
všelikého národa, kterýž jest pod nebem. jsou zde židé z Persie,
Medska, Arabie a Mesopotamie, z Malé Asie, Pontu, Kapadocie
a Pamfylie, z Egypta, Libye a Kréty, ba až ze staroslavného světo
vého města Říma. Ti všickni, jsouce již dávno rozptýleni mezi
národy pohanskými, pozbyli svého jazyka původního, & mluví
jazyky těch národů, s nimiž přebývali. Zázračným zvukem, který
se stal v domě sv. apoštolů a všecken dům naplnil, přivábeni jsou
zástupové židů a s úžasem pozorují, jak jim kážou o Kristu ukři—
žovaném prostí rybáři, kteří krom své mateřské řeči nikdy žádné
jiné neznali, a jak oni těm rybářům všickni dobře rozumějí.
Rádce duchovní.
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Kterak si vysvětlíme, nejmilejší vKristu, ten dvojí div, onen,
který se stal na počátku v Babyloně a tento, který se udál dnes
v jerusalémě? Proč byli lidé na počátku jako jedna rodina, jedno
myslní a svorni, proč mluvili všickni jednim jazykem, a proč na
stala různost národů a jazyků teprv při stavění věže babylonské?
Tato různost musila přijíti nutné a nevyhnutelně. Vešel do lidí
duch Bohu protivný, duch od Boha odpadlý, duch pýchy, duch
zlý, a tento zlý duch zplodil v člověčenstvu zmatek, různost, ne
svornost. Tato různost a nesvornost panovala pak na zemi až do
seslání Ducha Svatého. Apoštolové, v jednom domě v jerusalémě
shromážděni, přijali Ducha Sv. ve znamení prudkého větru a ohni
vých jazyků. »A naplnění jsou všickni Duchem Svatým a počali
mluviti rozličnými jazyky, jakož Duch Svatý dával jim vymlou
vatic. Hle, apoštolové mluvili rozličnými jazyky, mluvili jazyky,
jichž nikdy neslyšeli a jimž nikdy se neučili. To byl zajisté veliký
div. A tento div způsobil v nich Duch Svatý. A způsobil v nich
tento div, ne aby pominula různost jazyků a nastala původní
jednota řeči, nýbrž proto, aby všickni ti různí národové, jimž apo
štolé kázali, v ježiše Krista uvěřili a v Církvi od něho štípené
v duchovní svazek a jednotu shromážděni byli. Tedy duch zlý
v Babyloně člověčenstvo rozdvojil a Duch Svatý v Jerusalémě
člověčcnstvo opět sjednotil.
]estit' tedy Duch Svatý onen dárce nebeský, od Něhož po
chází pravá na zemi sjednocenost a jednomyslnost.
nes, milí křesťané, slavíme výroční památku onoho dne
přeblaženého, kdy Duch Svatý poprvé sjednotil národy rozličných
jazyků„ Proto se sluší, abych o tomto působeni Ducha Sv obšír
něji promluvil.

Duch svatý sjednocuje:
I. národy vůbec;
II. jednotlivé lidi zvlášť.

Tenť jest obsah a rozvrh dnešní mé řeči.
Přijď, Svatý Duše, naplň srdce svých věrných a oheň lásky
Své v nich roznět', abychom poznali Tebe jakožto ducha svornosti
a jednomyslnosti!
Vy pak, v Kristu shromáždění, nachylte svého sluchu ktéto
mé řeči, kterouž počinám ke cti a chvále Ducha Svatého.

Pojednání.
I.

Duch Sv. sjednocuje národy vůbec.
Obecný lid židovský domníval se ve své pýše národní, že
on jediný jest národem Bohu milým a že on jediný přijat bude
do království Božího, kteréž založí na zemi Mesiáš. Ale jinak
smýšleli proroci, kteříž učili lid, aby vysoko o sobě nesmýšlel
a jinými národy nepohrdal. Zvěstovalit' lidu židovskému: »V nej
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poslednějšich dnech, až přijde totiž Mesiáš, připravena bude hora
domu Hospodinova na vrchu hor a vyvýšena bude nad pahrbky,
a pohrnou se k ní všickni národové. I půjdou národové mnozí
a řeknou: Pojďme a vstupme na horu Hospodinovu a do domu
Boha jakubova. Ivyjdc zákon ze Siona a slovo Hospodinovo
z ]erusaléma. Mesiáš sám učiti bude národy, aby vzývali všickni
jméno Hospodinovo a sloužili jemu jedním srdcem a jedním ra
menemc. 15.2, 2. 3. Mich. 4, l. 2. Sofon. 3, 9. Zachar. 2, 11;
8, ZO.—22; 14,16. Tak mluvili proroci osvícení Duchem Svatým.
Duch Svatý Sám jim oznámil, že nastane doba, kdy všickni náro
dové shromážděni budou v jednotu, a počátek k tomu že učiněn
bude v jerusalémě,
A aj! co předpověděli proroci, počalo se dnes vyplňovati.
Vykupitel dokonav své dílo na zemi a posadiv se na pravici Boží
v nebesích, poslal odtud Ducha Svatého Svým učenníkům. Učen
nici, naplnění Duchem Svatým, počínají kázati v rozličných jazy—
cích, že Ježíš Nazaretský, jehož židé usmrtili, jest pravý Vykupitel
světa a že nemůže býtj spasen, leč kdo v Něho uvěří a ve jménu
Jeho pokřtíti se dá. Reč ta pronikla přítomné židy tak, že na
jednou tři tisíce duši bylo pokřtěno a k učenníkům se připojilo.
Od té doby kázali apoštolové židům i pohanům stále, že není
spasení leč ve jménu Ježíš. Vyšli z Jerusaléma a přišli do všech
končin světa tehdáž známého. Kdekoliv kázali, připojovali se knim
židé i pohané. V šlépěje jejich nastoupili později noví kazatelé,
obdaření touž mocí, jakou měli apoštolové, a po nich opět jiní,
a tak to trvá již bezmála dva tisíce let a trvati bude až do času
od Boha uloženého. V pravdě tu platí slovo Žalmisty Páně 18,5.:
»Po vši zemi rozchází se zvuk jejich :: až do končin okršku země
slova jejicha. Slovo o Kristu ukřižovaném donešcno muži apoštol
iskými ke všem národům, tak že není národu pod nebem, v němž
by nebylo známo a vzýváno jméno Spasitele světa. A třeba by
ještě této chvíle všickni národové vjednotě Církve římsko-katolické
shromážděni nebyli, dostiť na tom, že tato Církev čítá své vyzna
vače mezi všemi národy. Jestiť jisto, že počet křesťanů pravo
věřicích ve všech dílech světa stále se množí a roste, a že čím
dále tím více se blíží doba, kdy všickni národové v jednotě víry
a Církve, tedy duchovně, sjednocení budou. Musi zajisté naplniti
se časem svým předpovědění Páně: »Bude jeden ovčinec a jeden
pastýře Jan 10, 16.
Ovšem toto sjednocení národů neníf dilem apoštolů 21jich
nástupců samotných. „e símě slova Božího, kteréž oni rozsévali,
padlo na půdu dobrou a přineslo užitek stonásobný, to se stalo
spolupůsobením Ducha Sv. Nemluvilif hlasatelé víry křesťanské
sami od sebe, ale z moci Ducha Sv.—DuchSvatý mluvílústy těchto
mužů ke všem národům a uvedl tyto v jednotu víry samospasi
telné. ]est tedy pravda, že sjednocuje Duch Svatý všecky ná—
rody vůbec.
'
jak velikým'díkům zavázáni jsou Duchu Svatému všichni
národové. Hradba nepřátelství, která je kdys dělila, padla, a lidé
35*
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všech národů a pokolení hlásí se k sobě jako děti jednoho otce,
jako bratří a sestry. Ale tato sjednocenost Duchu Sv. nestačila.
Chtělť m'íti ještě dokonalejší sjednocenost. Sjednocujet' netoliko
národy vůbec, nýbrž i jednotlivé lidi zvlášť. O čemž s pomocí
Boží v dílu druhém.
II.

Duch Sv. sjednocuje jednotlivé lidi zvlášť.
O prvních křesťanech v ]erusalémě vypravují Skutky apo
štolské: »Všickni, kteříž věřili, byli pospolu a měli všecky věci
společné. Prodávali majetky a statky a dělili je mezi všecky,
jakož komu potřebí bylo. A na každý den trvajíce jednomyslně
v chrámě a lámajíce po domích chléb, přijímali pokrm s veselím
a sprostností srdce: 2, 44—46. A opět se vypravuje o prvních
křesťancch v]erusalémě: »Množství pak věřících bylo jedno srdce
a jedna duše:. 4, 32.
Rcete sami, nejmilejší vKristu, můžeme-li si mysliti krásnější
jednotu nad tu, kteráž byla mezi prvotními křesťanyvjerusalémč;>
Všickni přebývalinajednom místě, všickni měli společný majetek.
Všickni společně se modlili, společně k stolu Páně přistupovali,
společně jedli a pili. Ze však byli sjednoceni zevnitř místem, ma
jetkem, způsobem života & pobožnosti, to bylo jen znamením
jejich vnitřní sjednocenosti. Bylíť jedno srdce a jedna duše.
Truchlil-li jeden, truchlili spolu s ním všickni ostatni; radoval-li
se jeden, radovali se spolu s ním všickni ostatní.
A kdo medle způsobil tuto sjednocenost v prostém křesťan
stvu? Kdož jiný nežli Duch Svatý, Jenž jich naplnil Svou milostí,
jenž jim vlil do srdce jednu víru, jednu naději, jednu lásku?
Ovšem, taková dokonalá, vnitřní i zevnitřní sjednocenost ne
mohla trvati v Církvi stále. Církev se stále rozšiřovala, křesťanů
ustavičně přibývalo. Nemohli tedy společně přebývati, společným
majetkem vládnouti a společné pobožnosti konati. Ale to nic ne
vadilo. I když byla rozšířena Církev po celé říši římské, mezi židy
i pohany, mezi vzdělanými i surovými národy, v městech i ve vsích,
na pevnině i na ostrovech, přece byla mezi křesťany stálá sjedno—
cenost. Byliť stále jedno srdce a jedna duše. Byliť stále spojeni
jednou vírou, jednou nadějí, jednou láskou. Ať přišel křesťan ku
křesťanu odkudkoli, všude byl vítán s otevřenou náručí, všude
byl zasypáván mnohými důkazy přátelství a upřímnosti. Tak ve
lice bila do očí všem nevěřícím tato společná láska křesťanů, že
říkali dle svědectví starobylého spisovatele Tertulliana (Apolog.
cap. 39.): »Hle, kterak se milují a jeden za druhého umříti ho

tovi jsou:!
Po časích, po letech ochabovala sice tato jednomyslnost
křesťanů. Čím více Církev se šířila, čím více svobody nabývala,
čím více časných výhod se jí dostávalo, tím, více přicházelo do
Církve lidí nehodných, kteří byli prázdni Ducha Svatého a proto
také mezi sebou nesvorni. Měrou vrchovatou platí toto slovo
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o křesťanech nynějšího stoleti, porušených novověkou lichou
osvětou. Ale přece platí až dosaváde slovo apoštolovo: »Ovoce
Ducha (Svatého) jest trpělivost, dlouhočekání, tichostxx Gal. 5,
22. nn. Kde křesťané zachovali dosud společnou víru po otcích
zděděnou a s ní společnou nadějia lásku, tam jest také svornost,
sjednocenost, jednomyslnost. Neboť v takových křesťanech žije
Duch Svatý a ten, jako zjednává v srdci jejich pokoj s Bohem,
tak zjednává také pokoj mezi nimi, činíje snášelivými, trpělivými,
shovívavými, naplňuje jich útěchou v protivenstvích, stává se pra
vým jejich Utěšitelem. Atak můžeme říci vším právem, že sjedno
cuje Duch Sv. i jednotlivé lidi zvlášť.
*

*

*

Milí křesťané! Učinili jsme v této posvátné chvíli důležité
pozorování. Pozorovali jsme, kterak Duch Sv. od počátku až do
dnešní chvile uvádí v jednotu duchovní různé národy země tim,
že je povolává slovem mužů apoštolských v lůno Církve samo
spasitelné. Pozorovali jsme také, že, pokud žije vkřesťanech Duch
Svatý skrze víru, naději a lásku, potud také po všecky časy mezi
křesťany jednomyslnost.
Co nám klade na srdce tato úvaha;>
jsou až dosud národové, kteří s námi ve víře sjednocení
nejsou. My vime sice a důvěřujeme se v Boha, že On Sám péči
o to má, aby byl časem svým jeden ovčinec a jeden pastýř. Ale
přece to musí býti také péčí naší. Nebo jaká by to byla láska
k Bohu a k bližnímu, kdybychom si vřele nepřáli sjednocení všech
národů v lůně Církve? Proto jest naší povinnosti modliti se často
za toto sjednocení. Nám echům jsou ovšem nejbližší Slované.
A hle, jak mnoho Slovanů žije ještě v rozkolu, do něhož se do
stali neblahými událostmi politickými! jsou to jmenovitě Rusové,
Srbové a Bulhaři. Nejeden již papež usiloval o sjednocení těchto
národů slovanských, ale žádný z nich neusiloval o to tak vřele,
důrazně a vytrvale, jako nynější slavně panující sv. Otec LelelI.
Podle zpráv zŘima stále se množicích svítá mu zrovna naděje, že
úsilí jeho potká se se zdarem aspoň u některého z jmenovaných
národů. Pročež podporujme sv. Otce v jeho dalekosáhlých úmy
slech svými modlitbami a modleme se zvláště dnes se vší vrou
cnosti, aby Duch Sv. sám mu byl nápomocen kdosažcní církevní
jednoty mezi národy slovanskými.
Uvažme ještě jednu věc. Proč jest tak mnoho nesvornosti
v rodinách mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi, mezi bratry
a sestrami, mezi příbuzným a příbuzným? Pravá odpověď jest to,
že vymizel z mnohých rodin křesťanských Duch Sv. Lidé se ne
modli, do kostela nechodí, slova Božího neposlouchají, sv. svátostí
nepřijímají, zákonem Páně se nespravují; nenív nich Duch Svatý.
Proto panuje v nich duch zlý, duch pýchy, duch lakomství, duch
smilstva, duch závisti, duch obžerství, duch hněvu, duch lenosti.
A tento duch zlý plodí v rodinách nesvornost. A jako vymizel
Duch Svatý z rodin křesťanských, tak vymizel namnoze i z kře
sťanských obcí. Neníť v křesťanských obcích duch křesťanské
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kázně a křesťanského mravu. Proto bývají mezi občanem a obča
nem hněv a zášť, vády a sváry, různice a soudy, proto tak mnoho
nesvornosti.

Má-li býti lépevkřesfanských rodinách aobcích, musíknám
zavítati opět Duch Svatý. A Duch Svatý zavítá k nám, když mu
otevřeme dvéře svého srdce i svého příbytku, t. j. když budeme
milovati a zachovávati zákon Kristův. Nuže zákon Kristův jak
nám ho zvěstuje a vykládá Církev, vládni v srdci a v příbytku
našem a bude přebývati mezi námi Duch Svatý a sjednotí nás
tak, abychom byli v životě soukromém 1společenském jedno srdce
a jedna

duše. Amen.

KlementMarkrab.

Pondělí Svatodušní.
Láska Boží volá často člověka.
»Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby žádný, kdo věří
v něho nezahynulc.
Jan 3, 16.

Překrásné jest dnešní svaté evangelium. Mluvíf o nevystíhlé
lásce Boží, která ničeho neopomenula, jen aby člověka hříchem
kleslého pozdvihla z prachu 7emě k trůnu milosrdenství Božího.
Ano, aby člověk byl vyvýšen, ponížil se jednorozený Syn Boží,
přijav tělo lidské a ve všem nám podobným učiněn mimo hřích.
»Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul

. . . .<<

Drazí přátelé! Tato nevystíhlá láska Boží dotýká se stále
srdce lidského, volajíc člověka na cestu pravdy způsobem rozma
nitým. I budeme dnes rozjímati:

l kterak láska Boží člověka na cestu pravdy volá;
II.kterak mnozí tuto lásku odmítají.

Pojednání.
I.

1. Láska Boží volá člověka pokaždé, když mu dává d obrá
vnuknutí.
již Ž,.alm Páně praví: »Poslechnu, co by mluvil ke
mně Hospodin Bůh. 84, 9. Všecka dobrá vnuknutí jsou od Boha,
nebot dle sv. Pavla: »Nejsme dostateční něco mysliti sami ze sebec.
2. Kor. 3, 5.

I..—žolík
dobrých vnuknutí

jsi měl, tolikrát mluvila

k tobě láska Boží. A není snad ani dne, aby Bůh nedával dobré
myšlénky nám, tedy není snad ani dne, aby nás Bůh k sobě
takřka netáhl. Když láska Božíknám mluví, máme jí odpovídati:
>Volej mne a já odpovídati budu tobě. . ]ob 13,.22 Toto od
povídání není ničím jiným, než že člověk uzná, že ona myšlenka
je od Boha a že i také se dle vnuknutí toho řídí.
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2. Láska Boží volá člověka tím, kdyžkněmu mluví kázáním.
Bůh klade do úst kazatelových slova života věčného. Zdá se, že
jsou to slova kazatelova, poněvadž zní z úst jeho, ale zatím jsou
to slova Boží. »Nejste to vy, jenž mluvíte, ale Duch Otce vašeho,
který mluví ve vás. Kdo vás slyší, mne slyší. Luk. 10, 16. Bůh
posýlá kazately jako své posly. To vysvítá z evangelia z pozva
ných ku svadbě. »Poslal své služebníky, aby zavolali pozvaných
ku svatběc. Mat. 22, 3. Z tohoto povolání vychází na jevo veliké
a zvláštní smilování Boží, nebot mnohé propustil Pán pro nevěru
jejich, nás pak zvláště zve. A proto povrhneme-li pozváním tím,
hřešíme dle slov Páně: »Kdybych byl nepřišel a nemluvil, hříchu
by neměli, nyní však výmluvy nemají ze hříchu svého-. jan 15, 22.
Pročež máme s uctivostí kázání poslouchati, poněvadž je to slovo
Boží. Sv. Augustin praví: »Kristus je to, jenž mluví, proto slyšme,
bojme se a koncjme, co se káže. Blahoslavení, kteří slyší slovo
Boží a v srdci je ukrývají a skutkem pak činía.
3. Láska Boží nás volá příklady svatýchapříklady hodných
lidí. Kolikrát vidíš člověka ctnostného, tolikrát tě láska Boží volá
ku konání dobrých skutků. A tak i mnozí zlí lidé bývají od Pána
Boha voláni příkladem lidí ctnostných, jež vidí, anebo o nichž
slyší. Láska Boží tolikrát klepe na tvé srdce, kolikrát vidíš dobrý
skutek spolubližního. jisto jest, že mnozí hříšníci by nebyli se dali
na pokání kdyby nebyli viděli příklady spravedlivých. O jak
mnohých toho příkladů poskytuje denní zkušenost!
4. Láska Boží volá lidi ksobě tím, že jim uděluje dobrodiní
a sice: dává člověku zdraví, bohatství, hodnosti rozličné, pokrm,
nápoj a t. d. Mimo to volá nás i pomyšlením:
iní-li nyní již
nám Bůh dobře, ač jsme hříšníky a nepřáteli jeho, což teprv
nám učiní, až budeme Jeho přáteli? Svatý Bernard praví: Ncbc
slouží ti, že otáčí zemí, slunci káže, aby ti svítilo, měsíci a hvěz—

dám, aby ti osvěcovaly noc, slunci káže, aby ohřívalo vzduch,
vzduchu, aby mírnil žár sluneční, vodě, aby dávala svlaženíazemi,
aby tě živila a úrodou svou a krásou tě obveselila. » ím se od
platím Hospodinu, co vše prokázal mně“? Žalm 115,12.
Láska Boží též volá tě metlami. Nedbá- ličlověk vnuknutí
Božího, nedbá-li slov a příkladů dobrých a ctnostných lidí, ne
dbá-li dobrodiní Božího, tu Bůh posýlá na člověka metlu, aby se
obrátil k Němu. Sv. Rehoř praví: Zlé, jež nás souží, k Bohu nás
vede. Kdykoli tedy nějaké soužení jsi přestál, tolikrát tě Bůh
volal, abys se polepšil. Avšak mnozí vtomu nechtějí rozuměti.
»Nechce rozuměti, aby dobře činil.<< Zalm 35, 4.

l němá tvář

poznává, kdykoli bita bývá, že není na pravé cestě; avšak člověk
rozumem nadaný tomu i'ozumětinechce.v»l\'1užnemoudrýncpozná
toho a blázen nesrozumí těm věccma. Zalm 91, 7. Kdykoli tě
Bůh zkouší nemocí, ať je to jakákoliv, at“ tě bolí oko, ruka, zub
atd. znamenej, že je to hlas Boží, který zní: »Polepši sec!
Zkouší-li tě chudobou, neb neštěstím, neb příkořím, tu přijmi
vyslance Páně a obrat se od svých zlých a převrácených cest.
Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje. Dobře že Bůh užívá
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zde na zemi takových prostředků, aby nás mohl zachovati od
věčných trestů.
6. Láska Boží nás volá, slibujíc nám blaženost věčnou
po smrti. »Pojďte ke mně všichni, jenž pracujete a obtíženi jste
a já vás občerstvímc. Mat. 11, 28. V tomto přislíbení Sám Sebe
nám Bůh slibuje k požívání. »Já budu odplata tvá velmí veliká.“
Gen. 15, 1. Bůh nám tolikéž slibuje, že andělé a svatí budou
našimi bratřímí, blahoslavená Panna Maria že bude naší matkou
a slibuje nám všechny radosti vyvolených a svatých Svatý Otec
Rehoř praví: Kdo může vypraviti, jakou radost každá duše pocítí
z pokory sv. patriarchů, z víry sv. proroků, z lásky sv. apoštolů,
ze stálosti sv. mučenniků, ze zbožnosti sv. vyznávačů a z čistoty
panen? Věru, ani lidský smysl nemůže pochopiti, jaká to radost
jest býti uprostřed sborů andělských, viděti Boha tváří v tvář,
ncmíti strachu před smrtí, ustavičně se radovati. Kolikrát ti při
padnou na mysl radosti nebeské, tolikrát volá k tobě láska Boží:
»'Polcpši see !

7. Láska Boží nás volá, ana nám vyhrožuje věčným trestem
po smrti. Sv. Augustin praví: »Běda těm, jimž připraven jest věčný
červ, jenž je hrýzti bude na věky a oheň, žízeň, pláč a skřípění
zubů, kde smrt bude vítaná a nebude přicházeti, kde žádný řád
nepanuje, leč věčný strach a hrůza bydlí. Kdykoliv vzpomínáš
na ta muka na věčnosti, tolikrát tě volá Kristus.
8. Konečně láska Boha-člověka nás volá svým hořkým umu
čením. »Až budu povýšen od země, vše potáhnu za sebou:.
jan 12, 32. Sedmero sladkostí nalezáme při umučení Páně. I—Ilava
jako by k políbení nakloněná hlásá nám odpuštění rozhněvaného
Boha, rozpjatýma rukama jako by objímal nás, marnotratné syny
a na milost přijímal. Z otevřeného boku vyprýštila krev a voda,
zvěstujic, že obět' vykoupení jest dokonána. Ruce tvrdými hřeby
probodnuté na paměť uvádějí naše hříchy, pro které ty svaté ruce
byly zraněny. Obnažené tělo domlouvá nám, abychom se nesty
děli ze hříchů svých se vyznati. Dřcvem kříže nabádá k následo
vání, korunou trnovou ukazuje na naše oslavení. () křesťane, viz,
jak obětí kříže láska Boží tě volá, abys se polepšil.
II.

1. Bohužel mnozí, ač láska Boží je volá, nechtějí slyšeti,
aniž hlasu Božímu otvírají své srdce; ti ani vnuknutím Božím,
ani slovem Božím, ani Božím dobrodiním, ani příklady, ba ani
metlami a utrpením Páně, ani radostmi nebeskými, ani pekelnými

tresty nemohou přivedeni býti ku polepšení. To jsou lidé zatvr
zelí. Takovými byli fariseové a zákonníci, takovými jsou také
nevěrci našeho věku.
2. Jiní odpovídají sice pokorně Pánu, ale neotvíraií jemu.
Takoví se zpovídají zkroušeně, ale nezanechávají hříchu anechtějí
se polepšit. Podobají se těm, jenž byvše pozvání na svadbu se
omlouvají: »Prosím tě, měj mne omluvena, nemohu přijític. Tito
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by rádi sloužili dvěma pánům, Bohu a světu. Ale to nejde. Nelzet
sloužiti Bohu zároveň a mamoně.
3. jiní otvírají Kristu lítostí a opravdovým předsevzetím své
srdce. Tito se dokonale zpovídají, ale za nějaký čas zase upadají
do hříchu, ač Písmo svaté zřejmě dí: »Zádný, kdo vztahuje ruku
svou ku pluhu a ohlídá se nazpět, není způsobný ku království
Božímu.: Luk. 9, 62. Těm by mohl Pán ježíš říci: »Většiťjc toto
zlo, které nyní činíš proti mně, nežli, které jsi prve učinil.a
2 Král. 13, 16



4 Konečně mnozi Pána ježíše slyší, kdykoli volá na ně
a setrvají v dobrém a nikdy se nedají od Něho odloučiti. Ani
škoda, ani smrt, ani život, ani soužení, ani chudoba nemůže je
odloučiti od lásky Kristovy. A tito raději by smrt podstoupili,
nežli by do hříchu upadli. To jsou křesťané včrní a upřímní, to
jsou praví učcnníci ježíše Krista, kteří vsrdci dobremavybor ném
slovo Boží chovaji a užitek přinášejí v trpělivosti.
*

Ejhle, přátelé drazí, jak láska Boží nás volá rozmanitým
způsobem. Bohužel mnozí hlasu toho nedbají. Zijíce dle tčla hle
dají cíl života \e věcech marných, ve věcech tohoto světa. Ajak
často jsou sklamáni! Nikdo nemůže dáti, čeho nemá. Tak ani
svět nemůže poskytnouti lidem světským, čeho by si přáli. Ko
nečně omrzí světáka i ty radovánky i to hýření.
přátelé drazí,
nakloňte vždy sluchu svého, kdykoliv k vám mluví láska Boží,
ať jest to již v radostných chvilich života anebo vžalostných. Vo
lejte sc Samuelem: »Mluv, Hospodine, služebník Tvůj slyšíc. Amen.
Albert Mrázek, farář v Horních DunajOvicich na Moravě.

v'vl

Svátek nejsvěteja Trojice.
Jak mocná jest víra v nejsvětější Trojici.
)]douce učte všecky národy, křtíce je
ve jménu Otce l Syna 1Ducha Svatého.<
lat. 28, 19.

Nejmilejší ! jak velebný byl okamžik, vc kterémž dal Spasitel
Svým učenníkům toto přikázání! Stojít' s nimi na hoře Olivetské
a chystá se, by před očima jejich vstoupil na nebesa a posadil se
na pravici Boží. Až dosud mluvil Pán Ježíš k učenníkům jako
přítel k přátelům; nyní mluví k ním jako Pán k služebníkům,
jako Bůh k Svým tvorům. »Dána jest mi všeliká moc na nebi
i na zemi,e praví Kristus Pán. »Protož jdouce učte všecky národy,
křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatéhoc — Učenníci
uposlechli tohoto rozkazu. Šli ke všem národům, nejprve k židům,
později i k pohanům; hlásali jim evangelium Kristovo; křtili ty,
kdož evangelium přijali 'a v jcžiše Krista uvěřili, a přivtělovali
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je skrze křest svatý k Církvi. A kterak křtili, kterak křest svatý
židům a pohanům udělovali? Tak, jak jim přikázal Pán ]ežíš:
»ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.<< Vzýváním nejsv. Trojice
nabyla voda takového účinku, že židé a pohané stávali se křesťany,
že nevěřící stávali se věřícími! Poznáváte z toho, křesťané, jak
mocná jest víra v nejsv. Trojici?
Víru v nejsv. Trojici uvádí nám na pamět každá neděle,
obzvláště pak neděle dnešní, nazvaná svátkem svaté a neroz
dílné Trojice Boží. Víra tato nám praví, že jest jeden Bůh
ve třech osobách; Otec že jest Bůh, Syn Bůh, Duch Svatý Bůh,
a že jest přece jenom jedna svrchovaná a vševládnoucí bytost.
To jest tajemstvi, jež nelze pochopiti, protože převyšuje náš rozum.
Ale čím nepřístupnější jest toto vtajemství našemu rozumu, tím více
zasahá do života křesťanského, Cim více tomuto tajemství sc koříme
a čím ochotněji věříme a vyznáváme, čeho pochopiti nelze: tím
více milosti z této viry nabýváme. Abraham byl ochoten obětovati
l—lospodinujediného syna svého, ačkoliv nechápal, jak se může
vyplniti zaslíbení Boží o velikém rozmnožení potomstva Abraha
mova. [ přisáhl mu Hospodin, řka: »Ze jsi učinil tu věc a neod
pustil jsi synu svému jednorozenému pro mne: požehnám tobě.:
Gen. 22, 16, 17. Podobně praví Bůh k tobě, křesťané: »Protožc jsi
hotov obětovati svůj rozum víře ve mne, Otce i Syna i Ducha
Svatého: požehnám tobě — obdařím tě hojnou milostí, posvčtím
tě na zemi a oslavím v nebi.a
Tomu-li tak, budeme uvažovati dnes tajemství nejsv. Trojice
s jeho stránky účinlivé, srdce a vůle se dotýkající.
jak mocná jest víra v nejsv. Trojici ukazuje se:

I. v životě Církve svaté vůbec, i
ll. v životě jednotlivých křesťanů zvlášť.

Tem“ jest obsah a rozvrh dnešní mé řeči, kterouž hodlám
přednésti, když mne laskavě poslechnete, ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
].

ak mocná jest víra v nejsv. Trojici, ukazuje

se v životě Církve sv. vůbec.

Považte jen, milí křesťané, že, cokoliv činí Církev sv. pro
posvěcení a vzdělání věřících, vše činí ve jménu nejsv. Trojice.
(.lověk jest od přirozenosti synem hněvu Božího, předmětem
nelibosti Boží, hříšným tvorem. jakmile však posvátná voda křestní
hlavy jeho se dotkne a vyřknou se nad ním slova: »Já tě křtím
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.<<: aj, již jest člověk
synem Božím, bratrem Ježíše Krista, chrámem Ducha Svatého,
údem Církve a dědicem království nebeského. Tak mocně působí
víra v nejsv. Trojici! — Křesťan vstupující na jeviště tohoto života
bývá pln bázně a rozpaků, má-li svou víru veřejně vyznávati
a podle ní živ býti i přes protivenství světa. Ale jakmile biskup
ruce na hlavu jeho složí řka: »Znamenám tě znamením kříže,
biřmuji tě křížmem spasení vejménu Otce i Syna i Ducha Svatého“ :
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aj, již jest křesfan bojovníkem Kristovým, který svou víru slovem
iskutkem neohroženě vyznává. — Není-li křesťan dosti věren
svým slibům, které učinil při křtu sv., anebo při sv. biřmování,
klesne snadno vhřích smrtelný a jest tak bídným tvorem, jakým
byl přede křtem. Ale jakmile učiní před knězem kající vyznání,
a kněz svou pravici nad ním zdvihne řka: »Já tě rozhřešuji ode
všech hříchů tvých ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatéhou aj,
již jest opět obrozen a ospravedlněn. Tak mocně působí víra
v nejsv. Trojici! — Podobným způsobem uděluje Církev svatá
všecky ostatní svátosti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
posvěcuje chléb a víno na oltáři a proměňuje vtělo a krev Pána
našeho ježíše Krista — Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
uděluje nemocným sv. pomazání, jímž nabývají milostí potřebných
pro duši i pro tělo. ——Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
světí své služebníky, kteříž berou na sebe jho stavu duchovního. —
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého žehná snoubencům, kteří
nastupují společnou pout života. — jest však, milí křesťané, kromě
sv. svátostí i mnoho obřadů, jimiž některé osoby neb věci se světí
neb žehnají. I kdož by nevěděl, že i tato svěcení a žehnání všecka
se konají ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého? Ba co více.>
I.všecky modlitby počíná a končí Církev vzýváním nejsv. Trojice.
Proto také vede věřící k tomu, aby všecky své modlitby i činy
ve jménu nejsv. Trojice počínali a dokonávali. A to všecko činí
Církev sv. proto, aby nám ukázala, jak píše sv. Augustin, že
v pravém křestanstvu není žádné milosti, žádného ospravedlnění,
žádného spasení, leč skrz víru v nejsv. Trojici. Není-li to patrný
důkaz, jak velikou moc má tato víra?
Vírou v nejsv. Trojici posvěcuje Církev veškeren život náš
od kolébky až ke hrobu. Ano, až ke hrobu. A tu, v poslední
době života, ukazuje se mocnost oné víry nejpatrněji. K lůžku
umírajícího křesťana posýlá Církev svého služebníka, kněze, a velí
mu, by říkal nad umírajícím: »Ačkoliv zhřešil, přece Otce i Syna
í Ducha Svatého nezapřel, ale věřil.c Tak tedy odporučuje Církev
umírající dítky své milosrdenství Božímu! Ne pro vtělení a pře
hořkou smrt Spasitele světa, ale pro víru v nejsv. Trojici! Tak
má být Bůh pohnut, aby byl milostiv umírajícímu. Na víře vnej
světčjší Trojici zakládá Církev naději věčného spasení našeho,
a to v posledním rozhodném okamžiku života. Když tomu tak,
tedy suďte sami, milí křesťané, jak mocnou ohradou a obranou
jest nám víra v nejsv. Trojici!
Ano, mocnou ohradou a obranou jest nám víra v nejsv. Trojici.
O tom svědčí všecko učení a zřízení naší sv. Církve. To ukazuje
však stejně výmluvně i život jednotlivých křesťanů zvlášť, o čemž
s pomocí Boží v dílu druhém.
II.

Jak mocnájest víra v nejsv. Trojici, ukazuje
se v životčjcdnotlivých křesťanů zvlá
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Kdy byli křesťané největší hrdinové;> Když byli nejvíce pro—

následováni, v prvních třech stoletích. Tenkrát židé i pohané
i kacíři vespolek si podávali rukou na vyhlazení Církve. A co

zmohli.> Nalezli se sice vždy a všude někteří křesťané, kteří ze
strachu před mukami víru zapřeli a od Církve odpadli; ale většina
volila raději mukyasmrt, než aby se zpronevěřila KristuaCírkvi.
Takové nadšení a takovou neohroženost v mukách jevili zvčtšího
dílu tehdejší křesťané, že mnózí nevěřící příkladem jejich pohnutí
stávali se věřícími, tak že právem se mohlo říci s církevním spi
sovatelem Tertuliánem : »Krev mučenníků jest semenem křesťanů.a —
Co bylo as příčinou, že byli první křesťané takoví hrdinové? Odkud
nabývali té síly a odvahy, jížto se nemohl svět nadiviti? První
křesťané měli pevnou víru vnejsv. Trojici. Touto vírou byl prod
chnut všecken jejich život. jak svědčí připomenutý spisovatel, řka:
»Při každém kroku a činu, , když odcházíme a přicházíme, když
se odíváme a obouvámc, když jdeme ke stolu nebo do lázní,
když u večer světlo rozsvěcujeme nebo ve spolek se scházíme,
když vstáváme a leháme, při všem činění a opuštění svém zna
menáme své čelo znamením kříže.: (Lib. de corona mil. c. 3.)
Znamení sv. kříže bylo znamením, že vyznávají víru v nejsvětější
T'.10jici A tato víra, ktetou stále vsrdci nosili a stále před světem
vyznávali, ta je činila nepřemožitelnými naproti světu Tak mocná
jest víra v nejsv. Trojici!
Z\láštním příkladem z první doby křesťanské jsou nám
sv. Firmus a Rusticus, a pak sv. Blažej, jakož i sv. Barbora. —
Firmus a Rustikus byli uvrženi z rozkazu pohanského vladaře do
ohně. Svatí tito mučenníci požehnali se znamením sv. kříže, plamen
se rozdělil, jich se ani nedotekl, spálil však ty, kteříž je do ohně
hodili (Macan, výbor příkladů str. 107.), jako se stalo kdys
v peci ohnivé v Babyloně. Vírou v nejsv. Trojici přemohli tito
sv. mučenníci prudkost ohně. — Když sv. Blažej po nesčetných
mukách veden byl na popravu, přišla k němu jedna matka se
svým pacholetem, jemuž byla uvázla v hrdle rybí kost, klekla
před svatým a úpěnlivě volala: »Muži Boží, smiluj se nad dítětem
svým; sice zahyne.<x Sv. Blažej vztáhl ruku, požehnal pachole
su. křížem, a nebezpečí minulo. Vírou v nejsv. Trojici odvráceno
nebezpečí smrti. — Jak byla mučena pro víru křesťanskou svatá
panna Barbora, jest vůbec známo a netřeba připomínati. A čím
odolala tato statečná mučennice lichoceni a hrozbám pohanského
soudce, čím to, že ochotně sklonila svou šíji pod mečem vlastního
otce, zuřivého to pohana? Sv. Barbora vzbuzovala v sobě živě víru
v nejsv. Trojici. V jizbě lázeňské, do níž byla zavřena, a do níž
padalo sporé světlo dvěma okny, dala udělati třetí okno, podlahu
pak po celé délce a šířce poznamenala sv. křížem. Tak si při
pomínala nejsv. Trojici. Kdyz pak byla nucena, aby zapřela víru
křesťanskou, vyznávala veřejně, že věří v Boha, jenž jest jeden
ve třech osobách. Vírou v nejsv. Trojici přemohla sv. Barbora
nejkrutější světa pokušení a protivenství. Tak mocná jest víra
v nejsv. Trojici!
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' ještě jeden příklad zdoby pozdější. Sv. Benedikt, zakladatel
proslaveného řádu, odřekl se v mladém věku světa a odebral se
se na poušt a oddal se tam přísné kajicnosti. V tom okolí žilo
mnoho mnichů, ale po různu. I ustanovili se někteří z nich na
tom, že budou žíti společně, a žádali Benedikta, aby jim byl
učitelem a vůdcem na cestě dokonalosti. Benedikt svolil, ale brzy
toho litoval. Mnichově nechtěli sc podrobiti jeho přísné kázni
a pojali svatého v tak velikou nenávist, že mu namíchali do vína
jedu. Sv. Benedikt požehnal dle obyčeje svého číši jemu podanou
znamením sv. kříže, číše praskla, nápoj záhubný vytckl na zem,
a svatý byl zachráněn, načež od nehodných mnichů odešel. Víra
v nejsv. Trojici byla mu ochranou proti zradě a záhubě. Tak
mocná jest víra v nejsv. Trojicil*
Milí křesťané! Myslím,že jsem dokázal dostatečně, co jsem
chtěl dokázati. Všecky svátosti, všecky obřady, všecka svěcení
a žehnání i všecky pobožnosti koná naše sv. Církev vzýváním
nejsv. Trojice. Vzýváním nejsv. Trojice přemahali svatí a světice
Boží všeliká nebezpečí a protivenství. T 0 všecko jest důkazem,
jak veliká moc a jak hojná milost spočívá v těch slovech: »Ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. <
Chceš to zkusiti, křesťane, sám na sobě? O, prosím tě zkus
to, zkus! Ale věz a pamatuj, že pouhé říkání a pouhé znamení
tě nespasí. Kdybys říkal i tisíckrát za den: »Ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého,: kdybys se žehnal sv. křížem tolikrát
za den, kolikrát se mihne tvé oko, kolikrát zatepe krev v tvých
žilách: nic by ti neprospělo bez víry. Ty musíš v Boha trojjediného
věřiti a to opravdu věřiti, t. j. v Boha trojjediného všecku svou
naději skládati a jeho celým srdcem svým milovati. Nebo jako
Otec, Syn a Duch Svatý jeden jsou Bůh: tak i víra, naděje
a láska jedním jsou svazkem mezi Bohem a duší lidskou. Když
takto v Boha trojjediného budeš věřiti, zkusíš velikou moc této
víry: Vyplní se na tobě, oč dnes Církev sv. prosí (Oratio de
ss. Trinitate): pro pevnost této víry vždy proti všem protivenstvím
budeš obhájen, a přiveden po vezdejším putování tam, kde andělé
a svatí v nadšeném sboru zpívají Bohu trojjedinému: »Svatý,
svatý, svatý Pán Bůh zástupů! Plna jsou nebesa i země velebnosti
a slávy jeholc

Amen.

KlementMarkrab.

Neděle I. po Sv. Duchu.
Homilie.*)

O milosrdenství

k bližnímu.

»Bud'te milosrdní, jako i Otec váš mi
losrdný jest.Lukáš 6, 36

Octli jsme se bezmála v polovici církevního roku Dosud
uvažovali a rozjímali jsme o pravdách svaté víry. V adventě při—
*) Dle Dr. Mart. Štiglicé.
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pravovali jsme se na příchod jednorozeného Syna Božího na tento
svět a v srdce naše; o Vánocích radovali jsme se z jeho naro
zení; v postě s myslí tesklivou připomínali jsme si jeho umučení
a hořkou smrt; potom jeho z mrtvých vstání a na nebe vstou
pení; konečně před týdnem sesláni Ducha Sv.; a dnes slavíme
tajemstvi nejsv. Trojice, bychom díky vzdali všem třem božským
osobám: Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Sv. za udělená
nám dobrodiní. A jako jsme se v postě modlitbou a postem
tohoto světa odřekli, o Velikonocích svátostí pokání a sv. přijí
máním k novému životu povstali, o Sv. pak Duchu dary Ducha
se naplnili, tak zase máme ted' dle přání drahé mat'ky naší,
Církve svaté, cvičiti se v ctnostech a jich snažně píleti, bychom
tak dosáhli věčného života. Z té příčiny staví nám Církev svatá
o jednotlivých nedělích posvatodušních vždy nějakou ctnost na
oči, abychom jí následovali. Dnes předkládá nám milosrdenství
k bližnímu a tři velmi poučné a vzácné paraboly. S pomocí Boží
promluvím k vám tedy dnes:

I. O milosrdenství k bližnímu;

„II.o těch třech parabolách.

Pojednání.
1

Když bylo Pánu ježíši jeden a třicet let, odebral se po vy
konané pobožnosti velikonočni v jerusalémě na horu nedaleko
jezera Genezaretského, kdež celou noc na modlitbách strávil.
Druhého dne shromáždil své učenniky a vyvolil si z nich dva
náctero apoštolů. Sestoupiv s nimi na dolinu, jal se jim doporučo
vati a přednášeti vzácné pravdy, mezi jiným, aby byli milosrdní.
Aby je tím spíše k tomu navnadil, představuje jim vzor milosrden

ství,potomjednotlivé

skutky milosrdnéa konečněodměnu

za milosrdenství jich čekající.
l. Předem předvádí jim tedy vzo r milosrdenství, řka:
»Bud'te milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest<<. A zajisté
milosrdenství Boží ku všem lidem ncjvznešenějším jest vzorem,

kterého následovati máme, tak abychom žádného

člověka ze

své lásky nevylučovali. Miláček Páně di: »Tak Bůh miloval svět,
že Syna Svého jednorozcného dal, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčnýa. jan 3, 16. Pro všecky tedy lidi
poslal Syna Svého na svět, a i pro ty. kteří Ho na kříž přibili,
aby i oni spasení došli, když by později v Něho uvěřili a obrátiti
se chtěli. A ježíš Kristus Sám dí o Svém Otci nebeském: »(On)
velí vycházeti slunci Svému na dobré i na zlé, a déšť dává na
spravedlivé i na nespravedlivéa. Matouš 5, 45. Ano, Bůh ve svém
milosrdenství velí slunci, aby svítilo a hřálo věřícím i nevěřícim,
dobrým i zlým, a sesýlá deštik úrodný nejenom na pole spra
vedlivých, ale i nespravedlivých. Takové jest milosrdenství Boží!
A tak milosrdnými mají všickni lidé býti. Pán ježíš velí všem bez
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rozdílu: »Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jeste. Učte
se z toho, moji drazí, milovati všecky lidi a činiti jim dobře, at"
jsou přáteli vašimi nebo nepřáteli. Vězte, že jsme všickni dítkami
Božími a že jako tací musíme následovati Boha v milosrdenství,
sic i On nás vyloučí z milosrdenství Svého.
2. A která jsou ta zvláštní díla milosrdná, jichž nám dlužno
konati? Ježíš dí: »Nesuďte a nebudete souzeni; nepotupujte
a nebudete potupeni; odpouštčjte a bude vám odpuštěno. Dá
vejte a bude vám dáno<<.
a) Předkem a nejprve žádá tedy Pán Ježíš, abychom ne

podezřívali

a ncsoudili

druhého křivěneb opovážlivě.Nám

zajisté není milé, když nás druhý křivě podezřívá nebo soudí.
Nechtějme tudíž ani my druhých podezřívati a souditi. Spíše po
kládejme každého za dobrého, a i když se někdo skutečně pro
hřeší, ani tu ho neodsuzujme ještě, poněvadž snad tak učinil bez
zlého úmyslu, snad nevědomky; a i kdyby na krásně byl ze zlého
úmyslu vědomě chybil, není vyloučena možnost, ncpolepšil-li se
už zatím, tak že může spasen býti, kdežto my můžeme do včt
ších ještě hříchů padnouti a zahynouti. Zvláště se vystříhejme
všeho odsuzování bližního pro zlé myšlení, poněvadž nejsme nikdy
tím jisti, ježto nemůžeme nikomu do srdce nahlédnouti. To může
jedině Bůh, jenž zpytuje srdce i ledví lidská. Pamatujme vezdy,
že i my nejsme bez chyby, a že nás souditi bude Bůh; a jak
bychom si přáli, aby nás Bůh soudil, tak suďme i my druhého.
Nejméně pak smíme souditi druhého, nejsme-li jeho představe
nými. Soud náleží Bohu, a když my opovážlivě soudíme, sáhámc
v práva Boží!

b) Dále žádá Ježíš, abychom odpustili

bližnímu. My za

jisté želáme, aby nám Bůh hříchy naše odpustil. Chceme-li tudíž,
aby nám Bůh hříchy naše odpustil, potom musíme i my odpou
štěti urážky a příkoří od lidí nám učiněné. Modlíme se přece
každodenně v Otčenáši: »Odpust nám naše viny, jakož i my od—
pouštíme našim vinníkůmm To jest: odpusť mi, Bože! jako já
druhým odpouštím. Jak já odpouštím, odpust' i Ty mně, a když
já odpustiti nechci, ani Ty mně neodpouštěj. Nechtějme býti jak
onen nemilosrdný sluha, kterému pán jeho odpustil deset tisíc
hřiven, t. j. nesmírně veliký dluh, jenž však nechtěl odpustiti
spoluslužebníku svému sto denárů, t. j. malounký dloužck: neboť
by se nám stalo totéž, co onomu nemilosrdnému služebníkovi, že
by nám Pán neodpustil. Mat. 18, 24—35.
c) Konečně poroučí Pán Ježíš, abychom dávali, t. j. pomá—
hali chudým. Kdo z nás by si nepřál, aby mu druzí pomohli,
když by se octl v neštěstí nebo bídě? Trpí-li tedy druhý nouzi,
povinni jsme i my jemu pomoci, můžeme-li; _ jinak i nám Bůh
nepomůže. Nezapomínejme nikdy ve dnech dobrých, že i my
upadnouti můžeme do bídy. Na ostatek jsme vždy velikými chu
ďasy před Bohem. Nuže přejeme-li si, aby On nám spomáhal,
pomáhejme i my bližnímu. Vše to vyjádřil Kristus Pán několika
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málo slovy, když pravil: »Vše, co chcete, aby vám lidé činili
i vy čiňte jima. Mat. 7, 12.

3. A jakou odplatu slibuje ježíš za skutky milosrdenství?
Slyšte, co praví: >Míru dobrouanatlačenouanatřescnouaosutou
dají v lůno vaše; tou zajisté měrou, kterouž měřiti budete, bude
vám zase OdměřCDO“. To, co dáme chudému, málo jest, ale do
stáváme za to mnoho. Vše, co činíme a prokazujemc bližnímu
z lásky k Bohu, vše to hojně nahrazuje nám Bůh. On nedává
nám jenom tolik, kolik my jsme dali chudému, nýbrž mnohem
více, bez míry. On i ten nejmenší skutek bohatě odměňuje. Neboť
lze-li si pomysliti menší, nepatrnější služby nad podání číše stu—
dené vody chudasovi.> A i tomu skutku milosrdnému přislíbil

odměnu. A může nahraditi a odměniti nás, jak by chtěl, neboť
je přebohatý, a chce nám dáti hojnou odměnu, nebot'jest nejvýše
milosrdný. Vždyť milosrdenství jeho není míry. Za tělesné skutky
milosrdné udílí nám dobra duchovní, a to na tomto světě svou
milost, na onom pak věčnou blaženost, jež se má k časným
dobrům, jak dí sv. Jarolím, jako sto ku jedné.
Tolik o milosrdenství Božím, teď poslyšte tři krásná podo
benství, jež přednesl Pán.
Il.

První podobenství zní: »Zdali může slepý slepého vésti;>
Zdali oba do jámy nepadajíc? Slepccm jest každý člověk, jenž se
dává náruživostmi svými a ne světlem víry a milosti Boží vésti.
Tu se však vyrozumívají slepcem najmč falešní učitelé, kteří ne—
umělévblud uvádějí. A tací učitelé věru jsou slepci, nebot“nevidí
pravdy. Takových učitelů třeba se nám chrániti, neboť by nás
vzáhubu přivedli. To nechat zejména pomní představeníjak světští
tak i duchovní; jedni i druzí nechat dobře poučeni a vycvičeni
jsouv povinnostech stavu svého, sic by snadno svěřené sobě duše
mohli na scestí uvésti. Zvláště vy rodiče a hospodáři zncjtež
dobře své povinnosti, které máte k dětem a čeledi své, nebot
nenajdete-li vy sami pravé cesty, kterak ji budete moci druhým
ukázati. Nejlepším pak ponaučením jest dobrý příklad. Proto
předcházejte vždy děti a čeleď svou dobrým, v pravdě křesťan
ským životem. Vy pak, moji milí, všíckni věřte vždy svým du
chovním správcům. Kdyby vám bylo putovati neznámým krajem,
vy byste si zajisté zvolili a vyhledali bezpečného vůdce.. Pout' pak
u věčnost, kam všíckni my putujeme, velice jest nesnadnáaúskalí
plná. Proto vyhledejte si na té pouti vždy takového vůdce, který
by cestu onu znal a ochoten by byl po ní vás vésti! Než i vy,
služební, hledte a vizte, ke komu do služby vstupujcte. Budou-li
vaši hospodáři chtítí vésti vás po pravé křesťanské dráze? Znají—lí
ji vůbec? Pozorujcte-li, že jsou to lidé zlí, že sami cesty té ne
znají, nevstupujte k ním do služby, neboť by vás mohli zavésti
a svrlmouti do propasti. To platí pro všecky, kteří tím neb oním
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způsobem druhým v poddanost se dávají. Pamatujte vezdy slov
Páně: když slepý slepého vede, oba do jámy upadnou!
2. Druhé podobenství, jež přednesl Pán ježíš, bylo: »Není
učenník nad mistra; ale dokonalý bude každý, bude-li jako mistr
jehoc. I to je chyba, myslí-li si učenník, že je nad svého mistra,
nebo p(jddaný nad svého představeného. To si zvláště v srdce
vštěpte, vy děti a poddaní, kteří máte dobré a hodné rodiče
a představené. Nevypínejte se nad ně. Dosti vám, budete-li jak
oni. Všem pak nám učitelem jest ježíš Kristus, my pak jsme ]cho
učenníky, žáky. O kéž ,bychom se mu podobali! Kéž bychom Ho
ve všem následovali! O, buďme jak On trpěliví, pokorní, chu
dobní, mírní, čistí, pokorní, potom budeme Mu podobní a —
dokonah!
3. Třetí podobenství znělo: »Což pak vidíš mrvu v oku
bratra svého a břevna, které jest v oku tvém, neznamenáš?
Anebo kterak můžeš říci bratru svému: Bratře, nechat" vyvrhu
mrvu z oka tvého, sám v oku svém břevna nevida;> Pokrytče,
vyvrz prve břevno z oka svého a tehdy prohlédneš, abys vyňal
mrvu z oka bratra svéhOa. Mrvou vyrozumívají se tu malé chyby
a vady, břevnem pak veliké nepravosti. Podobenstvím tím Kristus
Pán věru výtečně vylíčil a nakreslil onen druh lidí licoměrných,
pokryteckých, kteří na bližním každou chybičku pozorují a jí ne
smírně zveličují, kdežto svých neřestí nevidí a polepšiti se ne
chtějí. Když tedy Pán Ježíš dí: kdo chce z cizího oka vyjmouti
mrvu, ten musí napřed ze svého vlastního břevno vyvrhnouti,
chce tím říci tolik: kdo chce napravovati bližního svého a to
z menších poklesků, tcn musí napřed zanechati svých velikých
nepravostí. () kéž by vždy a všude byli dokonalými ti, kteří
druhé kárají a mistrují! Kde kdo si stěžuje do zkaženého světa.
Nechat se jenom ponapraví ti, kteří si tak stěžují, a svět bude
dobrý. Pravdu má naše lidové rčení: »Nechaf každý mete jen
před svými dveřmia!
*

*

*

jak krásná ponaučení slyšeli jsme dnes! Kéž bychom se
jimi také spravovali! Uvijme znich tento malý věnec, a ověnčeme
se jím! Buďme milosrdní, dojdemei my milosrdenství. Nepodezří
vejme nikoho a nesudme, a nebudeme souzeni. Odpouštějme ze
srdce všem, kteří nás urazili, a Bůh odpustí nám hříchy naše.
Udělujme rádi almužny, a Bůh nám to stonásobně odplatí v nebi.
Poznávejme jenom své hříchy a litujme jich skroušeně. Násle
dujme na této pozemské pouti učitele a Mistra našeho, Ježíše
Krista, bychom mohli přijítí k Němu do slávy věčné. Amen.
.

Rádce duchovní.

Alois Koudelka, farář v Nikolčicich na Moravě.
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Slavnost Božího Těla.

Svátost oltářní jest nejsvětější.
»To čiňte na mou pamatkuwi

I. Korint. 11, 24.

Posledně byl božský Mistr s apoštoly; jako otec s dětmi
loučí! se s nimi. A památné oné noci div vcliký učinil, zázrak
všech zázraků! Aby byl stále s lidmi, aby bez ustání přebýval

mezinámi, modlitbou a všemohoucnostíSvou proměnil

a vína podstatu

chleba

ve Své tělo a Svou krev. Tím ustanovil

Pán Ježíš Svátost oltářní. Jak tělo, tak krev podal apoštolům,
aby obé požívali při poslední večeři. A na konec dodal k nim
slova příkazu: »To čiňte na mou památkula
Dle toho rozkazu Spasitelova učenníci a apoštolové ve shro
máždění věřících proměňovali chléb vtělo a víno v krev Kristovu,
podávajice tělo Páně křesťanům, donášejice je nemocným a ucho
vávajice je ve svatostánku ku všeobecné úctě. A tak se děje
posud při mši svaté; i zde kněz proměňuje chleba a vína podstatu
v tělo a krev'Páně, a věřící ve Svátosti oltářní přijímají sv. hostii,
by se sloučili a spojili s Kristem a vzali závdavek budoucího
z mrtvých vstání.
Tato Svátost sc uchovává na oltáři a tělo Páně nemocným
se donáší, by měli mocného Ochránce v těžkostech a pokušenich.
Dnes pak slavíme památku nejsvětější Svátosti, památku,
která vlastně na zelený čtvrtek připadá, ale pro tehdejší dobu
smutku na čtvrtek po nejsvětější Trojici Boží jest přeložena.
V tak významný a památný den nutká nás příležitost pojednati
o velebné Svátosti, a sice objasniti název její nejsvětější z těch

důvodů: že 1. byla Ježíšem nejsvětějším ustanovena
a 2. nejsvětějšího Pána Ježíše v sobě obsahuje.

Pojednání.

1.Svátost oltářní jest nejsvětější, poněvadž
byla Pánem Ježíšem nejsvětějším ustanovena.
Abychom Boha poznali, hledíme vystihnouti nejdokonalejší
Jeho vlastnosti. Poněvadž jest Syn téže podstaty jako Otec, má
i Pán Ježíš tytéž vlastnosti. Jest nejsvětějším, chce a miluje všechno
dobré a nenávidí všeho zlého. A odtud, že nejsvětější Pán všechny
svátosti ustanovil, ta, v níž jest sám přítomen, Svátost oltářní
nejsvětější sluje.

a) To vysvítápředevšímz pravdomluvnosti

Spasitele

našeho, nebot“ učenníkům Svým dříve přislíbil, že jim Své tělo
a Svou krev za pokrm a nápoj podá. Tehdy ještě učenníci ne—
rozuměli slovům Mistrovým a horšili se někteří pro řeč onu. Ncž
později slib se stal skutkem nejpatrnějším.
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Nejednou opakoval Spasitel: »Pracujte o pokrm, ne který
hyne, ale kterýž zůstává k životu věčnému, jejž Syn člověka dá
vám . . .a

»Já jsem chléb života . . .a »Jáť jsem chléb živý, jenž

jsem s nebe sestoupila Jan 6, 27 a 48 a 51.
tak se často Spasitel o nebeském chlebě, o Svém těle
jako duchovním pokrmu rozhovořil, aby učenníky připravoval na
zázrak všech zázrakův
Poněvadž Kristus nejvýš pravdomluvný a nejsvětější jest,
přes jehož rty nikdy lež nevyšla, ani vyjití nemohla, slib, který
byl učinil, splnil, a to před umučením při poslední večeři.
b) Že nejsvětější Svátost oltářní Pán Ježíš ustanovil, tomu

nasvědčujesouhlasně

svědectví

všech apoštolů,

kteří

učení Kristovo nejenom slovy, ale i písmem hlásali, svědky skutků
Páně byli, nebo Duchem Svatým, Duchem pravdy naplnění jsou
jako apoštol národů sv. Pavel. Týž píše Korintským, co se oné
památné noci stalo ve večeřadle o zelený čtvrtek před svátky
velikonočními.
Očitým svědkem byl apoštol Páně sv. Matouš a ten dí ve
svém evangeliu: »Kdy oni večeřeli, vzal _ležiš chléb a dobrořečil
i lámal a dával učenníkům svým a řekl: Vezměte a jezte, totot'
jest tělo mé. A vzav kalich, diky činil a dal jim, řka: Píte ztoho
všichni; neb to jest krev má nového Zákona, která za mnohé
vylita bude na odpuštění hříchůvx Mat. 26, 26—28.
Když tak hodnověrní svědkové a tak souhlasně dosvědčují,
že Kristus tuto Svátost ustanovil, musíme učení to za pravdu
míti a věřiti, že nejsvětější ta Svátost Božího jest původu.

c) To dokazuje i obecný zvyk Církve s.vaté, která od

počátku této Svátosti oltářní velikou úctu prokazovala, božský
původ jí přisuzujíc.
Casto scházeli se křesťané, aby Bohu sloužili a k Němu se
modlili. A tu ve shromážděních těch dle příkladu a rozkazu
Samého Spasitele biskupové a kněží proměňovali chléb v tělo
a víno v krev Kristovu, obé uctivě požívajíce. »Trvalí pak v učení
apoštolském _a v sdilnosti lámání chleba a na modlitbáchx
Sk. ap. 2, 42.

'

Křesťané by tak byli jistě nečinili a apoštolové a jich ná
stupcové by neproměňovali chleba a vína, kdyby jim toho nepři
kázal Mistr a Pán, který podal Své tělo za pokrm a krev za nápoj.
Ale apoštolům stále tanul na mysli onen posvátný děj a v paměti
jejich utkvěla slova rozkazu: »To čiňte na mou památkul< Cínili,
jak jim Vykupitel nařídil, opakovali předrahou obět, jak se děje
až podnes.
A tato Svátost sluje nejsvětější po vznešeném Zakladateli
a Ustanoviteli, nazývá se nejsvětější, poněvadž v ní Kristus jest
přítomen.

2. Svátost oltářní jest nejsvětější, poněvadž
v ní jest nejsvětější Pán Ježíš přítomen.

Každá svátost poskytuje lidem nějaký dar, nějakou milost,
pro kterou ji přijímáme; velebná Svátost zjevuje milost nad jiné
36*
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vznešenou, že v ní jest ježíš Kristus skutečně přítomen. Týž jest
nejsvětější a proto i Svátost oltářní nejsvětější sluje.
a) Že jest Kristus přítomen v nejsvětější Svátosti, tomu na
svědčují v zn e š e n ě vla st 11o sti ]ežíšovy, jako jeho pravdo—
mluvnost, svatost a všemohoucnost. Spasitel jako nejvýš pravdo—
mluvný Bůh ani nemohl jinak mysliti a jinak mluviti. Když pro
nesl nad chlebem slova: »Vezměte a jezte: totof jest tělo mě,:
a nad kalichem: »Pite z toho všichni, neb tot jest krev má Nového
Zákona,“ nutno vším právem věřiti a předpokládati, že to bylo
tělo a krev Páně a že apoštolové také tělo a krev Mistra svého
požívali. Pravdomluvnost Boží ani jiného výkladu a pomyslu
nepřipouští.
Než Syn Boží takovou proměnu učiniti mohljako všemohoucí,
jemuž nic není nemožného. Mohl-li vodu proměniti ve víno,
chleby rozmnožiti, nemocné uzdravovati, ano i mrtvé křísiti, mohl
i chléb ve Své tělo a víno v krev Svou proměniti. Všemohoucnost
Boží to působí, že Kristus v této Svátosti oltářní přítomen s tělem
i duší, celý, živý a v každé částce svaté hostie.
b) Přítomnost Kristovu v nejsvětější Svátosti oltářní dokazuje

víra

sv. apoštolů,

kteří byli svědky, účastníky a vyznavači

této přesvaté oběti. A s jakou úctou, jakou pokorou a svatou
bázní přijímali posvěcení, požehnaný chléb z rukou Mistra svého,
jsouce přesvědčeni, že podstata chleba a vína proměněna v tělo
a krev Spasitelovu! Tato důstojná večeře Páně hluboko se dotkla
sv. apoštolů, že už nepochybovali jako dříve, ani slovem, ani
jedinou otázkou nedůvěru svoji najevo nedali, ale uctivěazbožně
tělo a krev Páně přijímali.
A nejenom že tomu apoštolové sami věřili, učení to slovem
i písmem jiným předkládali, tomu všudy učili, že v této Svátosti
přítomen Kristus a Pán náš s duší i s tělem, že zůstává zde
stále, pokud trvá způsoba, to jest chléb a víno. A tato víra,
apoštoly hlásaná vkořenčna jest i v nás, nebot jsme ji z úst
věrozvěstů přijali jako drahý a nám vzácný odkaz Spasitele Samého.
c) Že jest Kristus ve Svátosti oltářní přítomen, tomu vždycky
věřila a veřejně vyznávala Církev sv., a to již v prvních stoletích.
Sv. Ignác dí, že nemá takové radosti žpomíjejícího pokrmu, jako
z božského chleba, který tělo ježíše Krista, a z božského nápoje,
který krev života věčnéhoobsahuje. Podobně dosvědčuje sv justin,
mučenník sv. Cyprián a jiní.
Všechny sněmy církevní se vyslovily v týž smysl a Tridentský
dokládá, že každý má býti z Církve vypovězen, kdo by nevěřil,
že ]ežíš Kristus jako Bůh a člověk, s tělem, krví a duší pod
způsobami chleba a vína skryt ve velebné Svátosti.
proto tato sluje nejsvětější, že pramen veškeré svátosti
v sobě obsahuje, to jest Pána všech pánů, Syna Božího. Proto
nutno, bychom se Svátosti té neskonale klaněli, jí čest a chválu
vzdávali.
Tuto úctu pak vzdáváme vnitř, v srdci svém, když v pří
tomnost Kristovu ve Svátosti oltářní věříme a Pánu nebes a země
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v ní se klanimc. Zevně pak viru onu osvědčujeme, když kolena
sklánime, v prsa se bíjeme a nábožná slova říkáme, když dnešní
den, svátek Božího Těla s všemožnou okázalosti slavíme a slavného
průvodu se zúčastňujeme. Modleme se ku Svátosti té a oslavujme
ji i zpěvem, kdykoliv se k požehnání vystavuje! At' často u nás
zazní velebný zpěv:
»Zvěstuj těla vznešeného
jazyku náš tajemství,
oslavuj krev Pána svého,
jižto z milosrdenství
pošlý z lůna panenského
vylil Král všech království“ Amen.
Alois Dostal, farář v Křečovicich.

Neděle 11. po SV. Duchu.
O věčném světle.
»Člověk jeden učinil večeři velikou
a pozval mnohých.
Luk. 14,316.

.

av.“

Clovčk, který učinil večeři v dnešním svatém evangeliu
zmíněnou není jiný leč Ježíš Kristus, a večeří onou vlastně
jest svaté náboženství naše křesťanské, všeliký hlad duše lid
ské co nejdokonaleji ukájejici, zvláště pak nejsvětější Svátost
oltářní. ustanovená za pokrm duši našich k životu věčnému.
V této převelebné Svátosti připravil nám Ježíš Kristus v skutku
velikou večeři. Neb ač jest to jen chléb, však jest to chléb s nebe
stouplý, Sám Syn Boží Ježíš Kristus, a ač na pohled'skromný to
pokrm, stačí nicméně pro celý svět, a ač to pokrm dle zdání
porušitelný, jest přec přichystán den co den, ve dne v noci, po
všechny dny až do skonáni času. Která jest medle příčina, že
nám Pán tak vzácnou hostinu přichystal? Kteráž jiná než láska
_Ieho?_ A nač nám ji připravil? Nač jiného, než aby také v nás
podobnou lásku roznitil. Obé nám pěkně znázorňuje věčné světlo
hořící dnem i nocí před nejsvětější Svátosti oltářní, pročež vá'm
vysvětlím:

Kterak nám zobrazuje lásku Ježíše Kristaknám

a naši k Němu?

P o j e d n á n i.

ježiš jest pouhá láska.

Od věčnosti miloval nás, jako Sám

pasti a studnice vod, než usadil hory a pahrbky, než učinil zemi
a připravil nebesa, než upevnil “povětří s vrchu a položil meze
moři: miloval nás a chystal nám nesmírné milosti, které nebyly
a nejsou než výron lásky jeho. A chtěje milovati nás netoliko
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yěčnou,řnýbrž i časnou láskou, nejen jako Bůh, nýbrž ijakočlověk,
chtěl míti také srdce jako srdce naše, ale srdce nejútlejší, nej
citlivější, nejlaskavější ze všech, způsobilé veškeru lásku jeho
a něžnost

nám sděliti.

B_CLhštjsa i blažen

od věčnosti,

moccn

a vcleben ode všech tvorů, v plnosti času všechno to bohatství,
všecku blaženost, moc a velebnost opustil a v toto slzavé údolí
sstoupil, aby vší bídě, potupě, haně a posléze i přebolestné smrti
pro nás lidi se podvolil. Ano z lásky k nám lidem Bůh tolik se
ponížil a trpěl.
Leže v bídném chlévě na mokré slámě a pláče zimou, což
nám hlásí—iného, leč: to z lásky k vám. Cedě krev pri obrezání
praví ne-li:
to zjsa
lásky
k vám.
ije po
let než:
v zátitší
acožskrytosti
a podán
lidem,
což jiného
námtřicet
zvěstuje
z lásky k vám. A veřejný život jeho což jest jiného leda ne
přetržitý výron lásky jeho. Všechna slova a učení, všecky mo
dlitby, práce & klopoty, všechny divy :! zázraky, všecky muky
a bolesti, což jsou ne-li výmluvní jazykové, hlásající nám, jak nás
miloval.

_

' Ale užasnětfc,s.e_nebcsa_ a ustrň se__země! Nesmírně lásce
jeho všechno to nepostačuje" Ačkoliv vším právem říci může:
»Co jest, ježto jsem \'íce učiniti mohl vinici své, a neučinil jsem jíc
Is. 5, 4., chtěl ještě více učiniti a nám dáti, co všechnu lásku
nám prokázanou slučuje a spojuje, ano převyšuje a překonává.
A dal nám to v nejsvětější Svátosti oltářní. Tu nám dal všecek
život, všechno Utrpení, Svou smrt, Své vzkříšení, Své oslavení, Své
člověčenství i Božství, chtěje celý býti naším majetkem. pokrmem,
štěstím, životem a radostí naší. Aj, křesťané, mohl-li nám dáti
patrnější důkaz lásky Své? Může-li býti výmluvnější svědek lásky
jeho k nám nad nejsvětější Svátost oltářní? Tu jest v skutku
»láska vší lásky a
.
»\_'___šechny
svátosti

jsou

účinlivé léky a hojící masti, jimiž

ježíš Kristus cl'íóré přirozenosti'ýnasízdraví a pomoc zjednati chtěl

V nižádné však neobjevila se láska božská zázračnčji, než v ta—
jemství Svátosti oltářníc. Bonaventura ad 4. sent. Odtud volal

svatý Filip Neri,_maje příjmouti nejsvětější Svátost na cestu do
věčnosti:

»Hle, má láska, dejte mně mou lásku<./_A__.s_\r___
Bernard

s rozníceným srdcem volá: >Láska ho přiměla ustanoviti ji, láska
ji vymyslila, láska ji dala, láska ji naplňuje vším bohatstvím sw
lásky; tu v pravdě čísti jest lásku vší lásky.c A lásky té obraz
jest věčné světlo.
1. Plamen jeho plápolá vzhůru. Hle čirá láska ježíšc Krista
s ničím pozemským nesmíšená!
Láska naše málo kdy úplně jest čista ode všech příměsků
časných a všeho sóbství prázdna. Mátě člověk, z těla jsa a duše,
potřeby dvojí: tělesnéa duševní, ježto nesnadno odděliti a odlišiti
jest; a tvor jsa obmezený, na pomoc a podporu jiných odkázán
jest. Ale čím více člověk duchovní a z Boha živ jest, tím více
odumírá potřebám časným i sobě samému, pracuje a těže jen
pro bližního, čehož příkladů máme na Svatých Božích. Může-li
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pak_tgo_r__
Boží takřka úplně na sebe zapomenouti a nevyhledávati
na světě leda blaha bližních, co řekneme o Ježíši Kristu, Jenž tak

b_ohati blažen jest, že k bohatství a blaženosti Jeho neřku-li tvor
jediný, nýbrž ani tvorové celého světa, ba i millionů světů ničím
přispěti nemohou, Jenžto beze služeb a lásky jich všech naprosto
obejíti se může; neb. »všičkííÉbýÍ/atelé země za nic u Něho po
čtěni jsou:. Dan. 4, 32. Není tedy Ježíš Kristus v nejsvětější
Svátosti oltářní, aby pro Sebe něčeho pohledával, nýbrž dlí mezi
námi, aby jako přehohatý král z nevyčerpatelných pokladů nám
udílel, aby nám byl všechno —- ve všem, pokrmem a nápojem,
zdravím a životem, silou a lékem, útěchou a radostí. »V Ježíši
Kristu máme všechno, a Ježíš Kristls jest nám vše. Chceš dáti
si rány své zhojiti? On jest lékař. Jsi—“řóžpál'én'zimnicí? On jest
prTnen. Hněte tě zločin? On jest milosrdenství. Potřebuješ po—
moci? On jest síla. Bojíš se smrti.> On jest život. Utíkáš tmě?

*On jest světlo. Toužíš po nebi;> On jest cesta. Hledáš pokrmů?

On jest pokrm.: Sv. Ambrož.

"

2. Plamen jeho sám se tráví. Aj, nejplamennější láska Páně,
která pro nás se ztravuje.
mesli se, křesťane milý, na horu Kalvarii a patř, jak Pán
a Spasitel tvůj na kříži vise, nevýslovné bolesti na těle i na duši
trpí, jak krev Jeho z nesčíslných ran se proudí, jak duše Jeho
opuštěná a ztrýzněná přebolestně lká, jak konečně pod tíží muk
a bolesti ducha Svého pouští: zdaž bezděky nezvoláš: potřín jest,
zmařil Sebe Sama. A povážíš-li, že učinil tak z lásky k tobě,
z lásky k nám lidem. zdaž pohnut a ustrnut nevzdychneš se sva
tým Františkem z Pauly: »O lásko má, má lásko, má láskOa!
Ano, křesťane milý, jen láska a to láska až nesmyslná, dle lid
ského soudu, takovou obět přinésti mohla.
Ale ani na té ještě nepřestala. Co tenkrát na kříži vyko
nala, to opakuje—'čó'den, co hodinu na oltářích, jen způsobem
nekrvavým. Ježíš Kristus obětuje Své tělo, Svou krev, Svou čest
a velcbnost, slovem, Sebe celého a naprosto. »Nestačilo, krásně
podotýká svatý Bernard, Ježíši Kristu nesmírnou Svou lásku nám
tím zjeví—ti,že jednou jen krev Svou na kříži skutečně vycedil;
alebrž v této nejsvětější Svátosti denně ji cediti a takřka opět
umírati chtěla. Serm. 54. Nám zdá se ovšem toto již vrcholem

vší lásky,_mat_ak ale původci Jejímu. Jemuiíestačí tajemným způ
sobem skrze ruce—línězT:'sc obětovati, On chce i v nás vejíti a pře
bývati. Duše naše tak jest Mu milaavzácna, že netotiko otcovsky
o ni pečovati, ji chrániti a milostmi obohacovati, nýbrž i v ni
vejíti, tam odpočívati a co nejněžnějisníspojiti se chce. Akterak
tutortoužebnost nesmírné lásky všemohoucnost Jeho splnila? On
připravil těm, kteří Ho milují, zázračnou večeři, dav Se jim za
pokrm a nápoj. Několik bohatých a bujných Římanů, chtějíce
bohatství i štědrost svou chlubně ukázati, dali nasbírati množství
nejvzácnějších perel a při hostině s pokrmy smísiti, aby každé
sousto dražší bylo než rozsáhlý statek rodinný. Ale byt' hostina
ta statky celého světa drahotou byla převážila, což by to bylo
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proti té hostině, kterou Ježíš Kristus přichystal Svým věrným!
Zde nám podává Své tělo a Svou krev. »Tělo mé právě jest po
krm a krev má právě jest nápoj.c Jan 6, 56. Ve svatém přijí
mání podává se nám tento duchovní, božský pokrm — Ježíš
Kristus, Pán a Bůh náš. My Ho přijímáme celého, skutečně,
pravdivě, podstatně, s Božstvím i člověčenstvím, s tělem i krví,
se vším, co má a jest, s nesmírným pokladem Jeho zásluh,
s plnosti Jeho milostí, se vším žárem lásky Jeho!
; ůže-liž býti darrdražšíLkarm výbornčjší nad Ježíše Krista
v nejsvětější Svátosti oltářní? Co tuto přijímáme, přesahuje vše,
co moudrost lidská vymysliti a nejhoroucnější láska očekávati
může. O této hostině zvláště platí___s_lova
svatého Augustina:

»Ne

možno jest, by Bůh více nám dáti-mohl; Bůh jest nesmírná
moudrost, ale více dáti nám neví; Bůh jest nesmírná všemohou
cnost, než více dáti nám nemůžea.
3. Plamen jeho nezhasíná. Aj, věrná, nevyčerpatelná láska
Ježíše Krista.
Ncsmírná láska Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti oltářní
nedocházífupřemnohých křesťanů leda nevděku a opovržení,
potupy a hany, vlažnosti a lhostejnosti, sprovázena jsouc takhle
utrpením, ovšem tajemným, jež P. Faber převhodně »svátostným
utrpením uražené láskyc nazývá. »Co jestq, táže se, >život nejsvětější
Svátosti, leda život výmluvného utrpeníc. Pánt _Iucžíšjestvní znej
čistší lásky k lidem, a ti nevděčníci nezměrnou tuto lásku urážejí
ustavičně, na všech místech a po všecky časy. On po nich vzta
huje ruce.Své, a oni nemilosrdně a tvrdě Ho odstrkují. On volá,
“a""óni nejdou k Němu, a jdou—li, jdou jen, aby I'lo posřněchem,

svatokrádcží, neuctivostí, lhostejnosti a nepobožností uráželi.
Avšak, ač opuštěn a vysmíván od těch, pro které s nebe
stoupil, nepřestává pře_c_r_přesevšeckcn nevděk milovati je a na
důkaz toho přebývati v nejsvětější Svátosti. Jako kdys na hoře
Kalvarii snáší také zde křivdy a pohany bezbožných a vlažných kře

sťanů. »Silné jako smrt jest milování. Vody mnohé nemohou
uhasiti lásky, aniž řeky zatopí jia. Pís. Šal. 8,6. 7. Od 18 set let
koná nepřetržitě toto dílo lásky. Nepočetná pokole'ňí'brala se ko
lem Něho, spějíce do věčnosti. Jedni z nich míjejíce l—lomumlalí
slova vděku a lásky, druzí proti Němu zuříli a hanu a potupu
v tvář Mu metali. Ale ať se mu klanělí aneb rouhali, milovali llo

neb_nenávidělí, On při všem byl necitelen snášeje to v tichosti
a trpělivosti arozlévaje po světě spasitelné vody, z nichž kdo pije,
žízniti více nebude. A jako činil po 18 věků, tak činiti bude
až do skonání času, »jda s námi po všecky dny až do sko
nání času:.
'

Tojest ta láska, které vody mnohé uhasití ani řeky zatopiti
nemohou. Píseň Šalom.
Než láska ta nehoří zde na plano. Přinesli Ježíš Kristus oheň
na zem a chce, aby hořel :! to netoliko na oltáři, nýbrž hlavně
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v srdci našem. Zde mluví k nám ]ežíš Kristus tklivěji než kde
jinde ústy s_v_._apoštola: »Milujme Ho, On dříve miloval náSc.

Zde u této výhně lásky Boží má také naše srdce rozpáliti se
láskou a to láskou čistou, obětavou, věrnou, neúmornou, jako jest
láska ]ežíše Krista.
Slavný_kardiná_l Wiseman vypravuje, že jakás vznešená paní
protestantská jednou večer vstoupila do chrámu katolického a při
svitu věčného světla několik mužů a žen před svatostánkemvpo
božnosti klečeti viděla. I myslila si: 0 ti hloupí katolíci! jistě
tomu světlu se klanějí! Vycházejíc z kostela tázala se jiné paní,
je-li tomu v skutku tak;> »Ovšemc, odpověděla tato, :my katolíci
klaníme se světlu, ale ne tomu v lampě, nýbrž světlu ve svato
stánku, ježíši Kristu, pravému světlu, jež dle slov sv. evangelia
každého člověka přicházejícího na tento svět osvěcuje. Milá paní,
docházejte častěji do této svatyně, abyste byla osvícena.a Ta řeč
dojala onu paní takovou měrou, že v skutku každý večer ten
kostel navštěvovala a klečíc před svatostánkem se modlívala.
A nejen že našla také pro mnohé soužení útěchu a úlevu, nýbrž
tak byla osvícená, že pravdu katolické víry poznala, se obrátila
a teď jednou z ncjhorlivějších katoliček v Londýně jest.
A my, křesťané milí, den co den před svatostánkem kle
číme, ba den co den, týden po týdnu, aneb každý měsíc ztohoto
zdroje nebeského se napájíme, a přece jsme chladni a vlažni, ano
kamení a železo v ohni přirozeném—Sť'rozpaluje, ač dobře víme,
v jakém nebezpečí toneme, když zhasl oheň lásky vsrdci našem,
totiž že nás jako poš9t_ilé___pa_nnyv evangelium nebeský ženich
]ežíš_líri_s_tu_sodbude, řka: »Amen pravím vám, neznám vás<<.

Obuďme, křesťané milí, toho hrozného osudu pamětlivia hleďme
zachovati a rozhojniti oheň svaté lásky v srdci svém.
Svatý Řehoř papež vypravuje v první knize svých dialogů:
Když jednou v svatopetrském chrámě věčné světlo zhasínalo
a náhodou žádné zásoby oleje nebylo, přišel dozorce chrámu,
jménem Konstanc, muž to horlivý a svatý, do velkých nesnází.
I nalil místo oleje vody do lampy a modlil se hlasitě před svato
stánkem: »Dobrý Ježíši, Tys všemohoucí, Ty můžeš učiniti, aby
i v té vodě oheň hořel. A učiň to a pomoz mix A vskutku
hořel jako v oleji.
Tak i my se mod_leme: »Dobrý Ježíši! Ty jsi všemohoucí,

rozpal rné stumodnaté

srdce ohněmSvé lásky, aby jako

věčné světlo před svatostánkem hořeloanikdy neuhaslo, a někdy
před trůnem Tvé Velebnostívnevýslovné lásce a blaženosti věčně
plálo<<. Amen.

TlosefPazderka.
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Neděle III. po SV. Duchu.
Milosrdenství

Boží hříšníky &) hledá, b) je přijíiná_
»Tento přijímá hříšníky a jí s nimi.:
Luk. 15, 2.

Dnešní evangelium, drazí přátelé, tak krásný obraz o Pánu
Ježíši nám staví před oči, že, čím déle naň budeme hleděti, tím
více pohne a obměkčí se srdce naše. Aj, ten Pán nebeský, Jenž
z neskonalé lásky k lidem s nebe přišel na tento svět, obcujc
nejen se vznešenými a bohatými, nýbrž vyhledává chudé, sklo
ňuje se k hříšníkům, obrací se i k těm milostivě, kteří jsou
u ostatních opovržení. Chudým evangelium se zvěstuje, pravíf Sám
o Sobě. Ne zdraví potřebují lékaře, ale nemocní, pověděl jindy.
A proto také chudí a nemocní a hříšníci se za Ním všude hrnuli,
Jeho přáli si slyšeti, Jeho viděti, Jeho se dotknouti._ Tak i dnešní
evangelium praví: >Přibližovali se k Panu Ježíši publikáni a hříšníci,
aby Ho slyšelic. Ale vedle té dobrotive' lásky nebeského Spasitele,
kterak odráží ta tvrdost a ncláska lidská, kterou fariseové naplnění,
vyčítají Kristu Pánu za zločin, co i pro ně samé mohlo by státi
se spasením: »Tento přijímá hříšníky a jí s nimi:. Č), zaslepení
í'ariseové, kteří sebe máte za hodné, svaté a vzácné, a jinými
jako' hříšníky opovrhujete, zatím ale uvnitř jste sami naplnění ne
řestmi a nepravostmi, vy měli jste s radostí zvolati: Díky Tobě,
ó Pane, že přijímáš hříšníky, aj, i my k Tobě jdeme jako hříšníci!
Ano, kdyby Pán Bůh s námi nakládal a nás soudil
tak, jako mnozí lidé činí 5 bližním svým tvrdě, nemilosrdně:
ach, my bychom hynouti musili v největších těžkostech, bez pře
stání. Fariseové, ač sami hříšní, pohrdaji publikány a hříšníky —
a Pán Ježiš s nimi mluví, obcujc, s nimi jí. Ljdé bývají tvrdi, ne
milosrdní, ale Bůh jest nejvýš milosrdný. O, jaké to štěstí pro
nás slabé, hříšné lidi, že Bůh přijímá hříšníky v neskončeném
milosrdenství Svém — že nemusíme se báti Boha a padati hrůzou
k zemi, volajícc: Odejdi ode mne, Pane, nebo jsem člověk hříšný!
K našemu potěšeni a spolu povzbuzení budeme tedy dnes uvažo
vati o milosrdenství Božím. Milosrdenství Boží a) hříšníky hleda,
b) je přijímá.

a) Který

P oj e d n á n i.
z vás jest člověk ——tak odpovídá Spasitel

ne
milosrdným pokrytcům, jenž má sto ovec a ztratí-li jednu z nich.
zdaliž nenechá 99 na poušti a jde po té, _kteráž se byla ztratila,
až ji nalezne? A když ji nalezne, vloží ji na ramena svá a raduje
se. Kristus Pán jest tento člověk pastýř, On má mnoho ovcí,
t. j. tvorů Svých na nebi i na zemi. Jedna ovce — a to jest celé
lidské pokolení — zbloudila v hříších, ztratila se. A tu nebeský
pastýř, milosrdenstvím a láskou hnut jsa, opouští všecky zástupy
andělské a jde na svět, aby se vtělil, aby jako člověk hledal ovci

—535—
ztracenou, hříšného člověka. Hledal ho po cestách těžkých, krvav,ých
smrtelných, hledal a nalezl a raduje se. A jako božský Vykupitel
hledal a nalezl celé pokolení lidské, jsa v životě člověčím, tak až
doposud jednu každou duši,_ zbloudilou s pravé cesty do bludů
a hříchů, hledá jako pastýř dobrý, jenž život svůj dává za ovce
své; a veliká jest radost jeho, veliká jest i radost andělů nebeských,
když nalezen a na pravou cestu obrácen bývá“hříšnik.
A kterak hledá milosrdenství Boží hříšníka? Někdy Pán Bůh
Sám bezprostředně zbloudilou ovci Svou volá a hledá. Tak Adama,
tak Kaina Bůh Sám hledal a volal: Adam slyšel hlasu jeho, ale
Kain se zatvrdil. Milosrdenství Boží to bylo, když Pán ježíš ode
cla zavolal Matouše, když k Zacheovi řekl: V domě tvém dnes
chci zůstati. Milosrdcnství Boží to bylo. kteréž hledalo Šavla, když
na cestě do Damašku uslyšel hlas s nebe: Savle, Savle proč se
mi protivíš. A třeba že ne takovýmito zázraky, milosrdenství Boží
i nás bezprostředně hledá přivésti na cestu spasení skrze vnitřní
milost, skrze vnitřní vnuknutí. Každý z vás “zajisté na sobě již
zkusil toho působení milosti Boží u vnitru svém. Ty, člověče, snad
v jednání svém nejsi příliš svědomitý ohledně cizího statku, ne—
rozmýšlíš se přeceňováním, podvodem, nedbalou prací, krádeži
a jinou nespravedlností jiného zkracovati a sebe obohacovati;
anebo v tělesných žádostech, nečistotě, nestřídmosti jsi pohřížen:
tu snad někdy si vzpomeneš anebo slyšíš, anebo čteš slova Písma
svatého: že nespravedliví a zloději a nečistí královstvím Božím
nebudou vládnouti. A tu snad zamyslíš se a svědomí tve předstírá
ti tvůj nepoctivý život, srdce tvé se obměkčuje, úmysl v tobě
vzniká: aj, toto milost Boží působí, v tom okamžení hledá tě
milosrdenství Boží. Anebo: ty člověče jsi netečný, nedbalý ve
službách Božích, ve svátostech a ve všem, co Boha a duše tvé se
týká. A ty přijdeš do chrámu, a tu slyšíš nábožný zpěv, vidíš
v modlitbě pohřížcný lid, patříš, jak ze zpovědnice tak mnohý
odchází snad s očima uslzenýma, ale s radostí vc tvářích, a to
všecko zahřívá a obměkčuje tvrdé, hříšné srdce tvé, něco uvnitř
ti pra\í: jdi i ty a očisti se ve zpovědi a pak také klekni
a vroucí bude modlitba tvá a budeš radost míti a potěšení ve
službě Boží, v modlitbě: a tento hlas, to ponoukání, to jest milost
Boží, v tom okamžení hledá tě milosrdenství Boží ——
ó, neodpírej,
neprotiv se, dej se nalézti a vložiti na ramena Spasiteli svému. —
Ale nejen tímto vnitřním působením milosti Boží, nýbrži zevnitřně
hledá nás milosrdenství Boží. Napomenutí rodičů a přátel, slovo
Boží v čas slyšené často bývá takové volání a hledání Spasitele.
Tak skrze pláč a řeč láskyplné matky Moniky hledal a nalezl
Kristus Pán bloudicího Augustina, tak sv. Antonín stal se pou
stevníkem a velikým svatým, že vešed náhodou do chrámu, slyšel
právě slova: Chceš-li býti dokonalým, jdi, prodej, co máš a rozdej
chudým, a pojď a následuj mne; a on slova ta na sebe vztáhl
a vyplnil. — Konečně hledá nás milosrdenství Boží také často
skrze utrpení, nemoci, neštěstí; a tyto prostředky bývají obyčejně
nejvydatnější. Dokud člověk jest ve zdraví, v síle, tu nedbá
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o Boha, jako ovce, která bez pastýře může býti, dokud jest na
hojné pastvě, dokud nepřijde vlk aneb jiný nepřítel. Ale když
hrdého člověka nemoc porazí a on vidí, jak snadno a krátce
mohl by jeho život konec vzíti, když neštěstí ho potká & stíhá,
a jeho síla slábne a klesá pod takovými ranami osudu, tu teprv
přichází k vědomí, že potřebuje někoho, jenž mu pomoci může,
že potřebuje Boha; a Boží milosrdenství hledajíc hříšníka, přichází
mu naproti, přijímá a vede ho na cestu pravou.
Tak tedy, rozmilí v Kristu, když jsme hříchem od Boha se
ztratili, když jsme zbloudili od stáda vyvolených Božích, tu hledá
nás milosrdenství Boha a Spasitele našeho bud' vnitřním vnuknutím,
anebo prostřednictvím jiných lidí, anebo skrze utrpení, nemoci
a neštěstí. Kdo tedy bloudiš, slyš dnes ujištění Spasitele svého,
že On jako dobrý pastýř tě ustavičně hledá, dej se k Němu na
cestu v upřímném pokání a On tě nalezne a vloží na ramena Svá.
b) A jak tč přijme ten pastýř dobrý? tážeš se. jak přijímá
milosrdenstvn Boží-hříšníky, t. j. hříšníky kající, k Bohu opravdu
se vracející? Pán ]ežíš v dnešním evangeliu ti na to odpovídá,
an dí: »Pravím vám, že tak bude radost v nebi nad jedním hříš—
níkem pokání činicím větší, než nad 99 spravedlivými, kteří ne—
potřebují pokánía. A ještě zřetelněji pověděl to Kristus Pán v onom
krásném, na nás lidech tak velmi se vyplňujícím podobenství
o synu marnotratném. Ač měl v domě laskavého otce, šťastné
a hojně bydlo, opustil vzdor všemu napomínání otcovu lehko
myslný syn dům otcovský a prohýřil marnotratnč v nepravostech
podíl svůj, — a když byl v nouzi a hladu a nahotě tu teprv
počal poznávati chyby své, litoval své lehkomyslnosti a prosto
pášnosti, umínil vrátiti se a prositi otce za odpuštění a učinil
tak. A kterak přijal tohoto marnotratného syna otec=> I'lleděl
právě z okna, když zmořený, otrhaný syn blížil se k domovu,
viděl v jak bídném stavu se vrací, ale on rychle sešel dolů
a spěchal naproti synu svému, a když ten klekaje prosil, pozdvihl
jej, obejmul a radoval se velice a poručil, hned aby mu přinesen
byl oděv nový, pěkný, rozkázal, aby zabili tele tučné, že budou
hodovati a se veseliti; neboť »tento syn můj byl ztracen a jest
nalezen, byl mrtev a opět oživla.
Každý hříšník jest takový marnotratný syn naproti Bohu,
Otci svému nebeskému; a tento milosrdný Otec, jak jsme viděli,
hledá ho jako ovci zbloudilou, a když jej nalezl, když hříšník
se vrací, tu Bůh jde mu naproti milostí Svou, pozdvihuje ho
k Sobě, duši jeho oblekne opět čistým rouchem nevinnosti, a při
pravuje mu hody ve Svátosti nejsv., a naplňuie srdce jeho
pokojem a radostí.
*
*
O, rcete mi, Čemu máme se více diviti.> Té nevystihlé lásce
milosrdného Boha, anebo té nesmyslné, trestuhodně lehkomyslnosti
člověka, jenž tak dobrotivého Otce opouští, aby světa a hříchu
se přidržel, bohatství nehynoucí utrácí, aby se uvrhl do bídy
a nouze? A hle! my všickni jsme hříšníci, a musili bychom za
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hynouti, kdyby Pán Ježíš nehledal a nepřijímal hříšníků. Co Mu
tedy fariseové vyčítali, to stalo se pro nás štěstím, spasením.
»Tento přijímá hříšníky a jí s nimi:. 0, Pane Ježíši, příjmi nás
hříšné. Amen.

1- losď Herčík.

Svátek sv. Petra a Pavla. *)
I.Láska, jež sv. Petra vedla k pokání, za
hanbujemnohéhřišníky;
ll. láska, jež sv. Pavla pobádala k činům

vznešeným,zahanbuje mnohéspravedlivé
»Blaženyj51Šimone,

svalnujonášův.:
Mat. 16 27.

Ten, jemuž veškerá čest a chvála přísluší na nebi a na zemi,
dvěma předním apoštolům Svým„ Petrovi a Pavlovi, vzdal slova

chvály. Petra zove v evangeliu blaženým, an dí: »Blaže ný

jsi, Šimone, synu jonášůvc, ao Pavlovidí, že bude
Mu »vyvolenou nádoboua: »Tenmi bude vyvolenou
nádobou, aby jméno mé nesl před pohany.<
Tak velice poctil a vyznamenával Pán a Spasitel Své dva
apoštoly. O sudte sami, nesluší-li se, abychom i my, kteří se býti pra
víme vyznavači Kristovými, takéje uctívali? Ano, uctívati je máme

nejen proto, že to byli dva přední

apoštolé,

že byli nej

v z n e š e n ěj ším i r o z d a v a či tajemství Božích, že velehorli
vými byli v hlásání víry Kristovy —- ale i proto, že v nich zářila
veškerá ctnost a pronikala i mysl i srdce jejich. A jakkoliv ctnosti
ty zářily leskem jasným všechny, přece některé silou zvláštní se
označovaly. U Petra to byla láska, vedouci jej ku pokání, uPavla
pak láska, pobádajicí jej k vznešeným činům. A právě na tyto
světlé body v životě svatých apoštolů chci upozorniti v dnešním
kázání, aby i hříšníci ispravedliví, nahlédnou-li v toto světlé zrcadlo,
seznali své chyby — a seznavšc je, v uzardění odložili. Nebo
zajisté I. láska, jež sv. Petra vedla k pokání, zahanbuje mnohé
hříšníky; II. láska, jež sv. Pavla pobádalakčinům vznešeným, zahan
buje mnohé spravedlivé.

Pojednání.
I.

Přátelé drazí! Kdož popíše s dostatek lásku Petrovu, kterou
svého Pána a Mistra miloval, když se stal jeho učennikem? Na
všech cestách Jej provázeje byl ochoten s Ním v š e s n á š e t i,
vše trp ěti. Ano, na hoře Olivetské dosvědčoval, že jej nikdy
neopustí, byt sei všichni nad Ním pohoršili — i na smrt, že
s Ním půjde. Ale, ó Bože milosrdný, kdo prozkoumá srdce lidské?
*) Rozvrh dle Knolla.
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Kolik nejlepších předsevzetí okamžikem zaniká! Vidíme to na
Petrovi. ještě téže noci klesá
— Krista zapírá ——
přísahá, že
I—lonikdy neviděl, že Ho nezná. ó jak smutný to pád! Tím
smutnější, čím více milostí od Pána obdržel, čím více dobrodiní
od Nčho přijal. Přátelé! Cím výše se kdo vznese, tím bolestnější
ád, tím hlubší propast, v níž se řítí. Petr vznesl se vysoko a
sklesnul hluboko! Povýšcn za apoštola, za rozdavače tajemství
Božích, upadá v propast odpadlictví, praví, že Krista nezná!
V pravdě, hluboký to pád! Nicméně i z tohoto pádu Petrova
příklad sobě vzíti můžeme; nebo jak hluboko padl, tak rychle
povstal, číně pokání. Ano, přátelé drazí, pokání Petrovo bylo

a) rychlé, b) trvalé.

a) jak rychle, jak dokonale pozdvihuje se Petr ze svého
smutného pádu! Spoutaný Spasitel jediným smutným pohledem,

jejž na něho vrhnul, rozráží tu tvrdou

skálu,

že vodu vy

dává. Sotva že kohout zazpíval, vzpomíná nevěrný apoštol, jak
laskavě ho Kristus varoval, _" a jak toho nedbal! Svědomí se
v něm probouzí a hřímá mu do duše: Cos to učinil! Ohavnost
skutku, jehož se dopustil, staví se mu před oči, — srdce jeho
počíná se v hlubinách chvíti ——— s očí mu tekou slzy.

>Vyšel

ven, dí evangelium, a plakal hořcex Plakal, poněvadž věděl, že
svého nejlepšího přítele, svého dobrotivého Mistra, ——
svého Pána
a Boha těžce urazil. »jak jsem nešťastný, volal v srdci svém, —
jak mohu déle žíti, zradiv světlo života? Nešťastná ústa, jak jste
se mohla otevříti, abyste přísahala, že neznáte Toho, o Němž jste
nedlouho před tím vyznala, že jest Synem Božím! O jazyku zlo—
lajný! jak si mohl svědčiti, že neznáš Toho, jenž tě krátce před
tím tělem i krví Svou občerstvil! O bolesti! O lítosti! () slzy
proniknčtc srdce úplně, abych milosti našel u Toho, Jehož jsem
nevděčně zapřel! Ta láska, kterou Krista vřele miloval, obživla
v srdci jeho a vedla jej k poznání viny; ——— láska ta roze
chvěla srdce jeho zármutkem a vyloudila s očí slze pokání.
jak poučný jest příklad Petrův pro všechny, kteří klesli
v hřích! »Právě proto, dí sv. Chrysostom, dopustil Bůh, že Petr
trojnásobným zapřcním Pána se provinil a klesl, aby v povstání
svém všem hříšníkům poskytnul dokonalý příklad pokáníc. Kéž
jsme v toto lesklé zrcadlo příkladu Petrova nahlíželi! Avšak, () běda!
jak mnozí za našich dnů Petra následují v zapírání Krista! Dí

sv. Augustin:»Kolikrát
pírá

Kristac.

kdo zhřeší, tolikráte

za—

jako spravedlivý, jenž zákon Boží ostřihá a

dobré skutky koná, tím samým Krista vyznává, právě tak zapírá
Krista hříšník, zhrdá-li svatou vůlí jeho a zákony nohou smělou
tlape —: »Usty dí apoštol národů, ——vyznávají,
že Bůh
jest, — ale skutky svými jej zapírají.c Můj Bože! jak často se
to stává!
jak často slýcháme: já věřímv Boha, já uznávám náboženství,
já jsem křesťan; — ale, přátelé drazí, sotva že se mu naskytne
příležitost, aby viry se zastal, — víru vyznal — tu sk utkem praví:
neznám Ho. Sotva že se smyslnému člověku ukáže hříšná
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rozkoš ve své svůdnosti, -— anebo nečistá radost ho omámí, -—
ach, již v srdci svém volá: Neznám I-Io. -— Opouští Boha, jehož
sice někdy slovy uznává a přidává se k světu, jehož skutkem
následuje.
A tak mezi námi žijí mnozí, kteří nc třikrát, ale mnohem
častěji rovněž tak nevděčné, tak opovážlivě Krista zapírají jako
Petr. Ale, moji drazí, kde jest lítost. jež srdce proniká? Kde slze,
jimiž nepravosti sc smývaji? Kde pokání, jímž Boha usmiřujeme;>
Jakmile kohout zazpíval a Kristus smutně na Petra pohlédl, ihned
hořce plakal. A'lidé našeho věku? Hříšníci? Pane Bože, nic
nechci o tom říci, že přečasto slyší kohouta zpívati — a přece
zůstávají tvrdými. Bůh k nim mluví do srdce, — a zůstávají ne
citclnými. Kazatelé napomínají ——a hlas jejich není slyšán!
A mnozí z těch, kteří ke Kristu se blíží? . . .Jak často mají
Krista v ústech toliko a v srdci prázdno . . . Odkud to.> Příčina
toho jest, že neuvažují upřímně, koho urazili. Urazili Pána nebe
a země. Pána nejvyššího, nejdobrotivějšího — nejspravedlivějšího;

a na to nemyslí!Proto pokání lidí povrchních jest jen

také povrchní!

(), jak hanbiti se musí, pozoruji-li apoštola

Petra v jeho upřímném pokání!
b) Ano, Petr nejen tenkráte, když se obrátil, oplakával svůj

hřích, ale po celý život. »Kolikráte, dí jeho žák, sv. Klement,
kolikráte za dne anebo za noci slyšel kohouta zpívati, tolikráte
padnul na zem a proud hořkých slzí prolévalxz Celý život jeho
nebyl ničím, leda ustavičným pokáním. Obdržel-li od Boha zvláštní
milosti a útěchu, zvolal zahanben vsrdci svém:
můj Spasiteli,
že, jsi ke mně tak dobrotív, tak laskav, ač jsem Tebe tak nevděčně
urazil! Když ale byl v přetčžkém úřadě svém pronásledován,
když byl do žaláře uvržen, řetězy spoután — a konečně hlavou
dolů ukřižován, — snášel to vše jako pokání s trpělivostí nepře
konatelnou a děkoval Bohu, že mu dopřál příležitosti, aby za
troje zapření mohl náležitě učiniti zadost.
Ejhle, přátelé drazí, tak láska vedla apoštola k pokání
upřímnému, kpokání trvalému. Ty můj milý Bože, jak zahanbuje
nás tento příklad Petrův! Jdeme k zpovědi, litujeme jednou hříchů,
obdržíme rozhřešení, — pomodlíme se uložené pokání a pak si
myslíme: Dost! Ale dost není. Učit sněm církevní Tridentský,
že hříchy i věčné tresty po vykonané platné zpovědi se odpouštějí,
ale časné tresty že ne vždycky spolu se promíjejí. I po vykonané
sv. zpovědí a po vykonaném pokání, dí sv. Augustin, zbývají
nezřídka časné tresty, jež člověk dobrovolným pokáním shlazuje,
anebo po smrti v očistci odčiní. A proto právě napomíná Duch
Svatý v knize Sirach, abychom i tenkráte, když hřích jest nám
odpuštěn, beze strachu nebyli. Máme se snažiti, abychom ičasné
tresty smazali, bud' že Obnovujeme lítost, anebo že se zapíráme,
anebo že dobré skutky konáme — anebo že trampoty trpělivě
snášíme. Kéž jsme v tom následovali příklad Petrův! Kéž jsmc
hříchů spáchaných tak snadno nezapomněli, ale opět a opět je
oplakávali! Pak by v nás pýcha nebujela, pak by nepravost vnás
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se nevzmahala, pak by horlivost naše rostla, naše modlitby by
byly živější, naše dobré skutky by se množily. _— Ach ano, při—
nášeli bychom ovoce — ovoce nejušlechtilejší. O, moji drazí, ná—

sledujme tudíž sv. Petra v lásce — která jej vedla k pokání —

a sice k pokání rychlému a trvalému. Nicméně

ale mějme

zření také k sv. Pavlu, jevilaf se láska tohoto apoštola velikými
skutky. O tom ale v díle
II.

Láska sv. Pavla jevila se velikými skutky. Bylaf a) činná,

b)'trpělívá.

a) Ano, nebyla to jen planá slova zdvořilosti, nebyly to jen
jakési sladké pocity, ale byly to činy bohumilých ctností, jimiž se
vyznamenával. Avěru, není ani ctnosti, jež by svrchovanou měrou
neposkytovala důkazů o lásce vroucí sv. Pavla.
Myslíte snad, že dobrovolné sebezapírání o lásce dokonalé
svědčí? Hle sotva že se Pavel obrátil, ihned se tři dny a tři noci
postil a později požíval jen tolik, kolik potřebí bylo, aby život
udržel. »Trýzním své tělo, píše ke Korintským, a v služebnost
uvádím, abych sám, hlásaje slovo Boží jiným, nebyl zavržen.c
Anebo se domníváte, že vroucí, srdečná modlitba jest
pravou známkou duše Boha milující? Hle, Pavel'stále na Boha
myslil, jeho duch žil jedině v Bohu Spasiteli svém. Sv. Chrysostom
dí, že po namáhavé práci denní také v noci mnoho hodinvmod
litbě Bohu věnoval.
Pravíte, že činná láska jest hotova pro Boha a pro spásu
lidí vše podstoupiti. ó, prosím vás, kdo více v ohledu tom pod
nikl než Pavel?
Sám sv. Chrysostom, jehož výmluvnost jest známá, dosvěd
čuje, že není s to vylíčiti onu horlivost, s kterou sv. Pavel evan—
gelium Kristovo rozšiřoval. Nebo, táže se týž církevní učitel, kde
jest místo nějaké, na němž by hlas apoštola národů nezazníval;>
Kde jest moře, po němž by se byl neplavil;> Kde jest národ,
k němuž by byl nczavítal, zvěstuje slovo spásy — a nevyjímal
žádného, ani pohany, ani židy, ani učené ani neučené, ani vznešené

aninízké,krátce: Byl všechno všem, aby všechny Kristu

získal.

A jak? Přátelé drazí! Nahlédneme-li do tohoto jasného
zrcadla, porovnáme-li se s tímto skvělým vzorem, co myslíte,
můžeme si pak ještě zakládati na svojí lásce k Bohu;> Ach Bože!
jaký rozdíl jest mezi přísnosti Pavlovou a zapíránlm naším! Co
výmluv míváme pro sebe, jen abychom svým smyslům pohovčli!
jak skrovná jest naše zbožnost proti té, kterou Pavel vynikal!
Pobožnost dlouhá nám nebývá po chuti, býváme roztržiti!
A což teprve porovnáme-li horlivost svoji pro čest a slávu
Boží a spásu bližního s horlivostí Pavlovou! Bůh bývá urážen
a znectěn — a my — chladně se k tomu díváme; — ctnost bývá
tupena — a nám jest to lhostejno —; víra jako víra se říká —
a my k tomu mlčíme! — ——Pravá láska, dí sv. Augustin, jest
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jako oheň. Oheň není nikdy pokojný, ale vzhůru svými plameny
šlehá a vůkol se šíří. Právě tak pravá láska není nikdy nečinná —
a jest ,neunavná v skutcích.
, moji drazí, přejeme-li si, aby se o nás říci mohlo,

že

Boha upřímně milujeme, pak musíme tu lásku dokazovati skutky
a sice: skutky sebezapírání, skutky pobožnosti, skutky lásky
k bližnímu.

b) Ale láska naše musí býti hotova pro Boha vše

podstoupiti.

ó, jak krásný příklad této trpělivé lásky podává

nám apoštol národů Kdo spočte, co vše pro jméno Kristovo vy
trpěl! Kampřišel, všady trpěl. Brzo byl vsazen do žaláře, brzo
před soudce vlečen, brzo od pohanů posmíván, brzo od židů
osočován, brzo kamenován, brzo mctlami šlehán, od falešných
bratří zrazen, ncspravedlivým způsobem odsouzen. A tak byl
celý život jeho nepřetržitým řetězem pronásledováni, protivenství
a trampot. A nic nemohlo sílu jeho trpělivosti zlomiti — nebo
láska tohoto apoštola zvítězila nade všemi útrapami. Nepokrytě
doznal, že v protivenstvích se raduje a křížem Kristovým se chlubí.
»Co, — píše k Římanům, aneb kdo může mne odloučiti od lásky
Krista Ježíše? Utrpení? Úzkost? Hlad? Nahota? Nebezpečí;> Pro
následování? Meč? Nikoliv! Nebo jsem jist — že ani smrt, ani
život, ani marnosti. ani přítomné, ani budoucí
nemůže mne
odloučiti od lásky, jež zakládá se na Kristu ježíši, Pánu našem.<<
Ta k mluvil Pavel, naplněn horlivou láskou, a co řekl, skutkem
splnil. Uprostřed trampot zůstal věren svému Spasiteli a z lásky
k Nčmu podvolil se i poslední ráně mečem, jež zbavila ho života
časného a otevřela mu brány věčnosti.
Moji drazí, kdož by neobdivoval silu této trpělivé lásky!
A uvažujíce tu lásku, zda studem zardíti se nemáme?
, rcete
pro Bůh, kde že jest ta láska mezi křesťany, která vše podniká,
vše snáší? 0, není třeba ani těžkých pronásledování — útrap —
aby mysl naši sklonily, postačí přečasto malý křížek, malá obtíž,
aby roznítila netrpělivost naši a vzbouřila v nás krev k proklínání;
nevinné slovo podnítí nás k hněvu, — trvající nemoc zdá se nám
býti nesnesitelnou. Lidé chtějí míti jen nebe, ——
jen rozkoš —
o trampotách nechtějí slyšeti nic. — A kde jsme? Na světě! Kde
jsme? V slzavém údolí — jsme v bídě '— — O, kéž by nás příklad
sv. Pavla povzbudil, abychom ho následovali. On sám nás k tomu

pobádá:
následovníky, jako já jsem ná
sledovník »Prosím
Kristův.vás,
. I. buďte
Kor. 4mými
4,
, budte v utrpení trpělliví! — Vždyť Kristus také nesl
kříž —- a skrze utrpení vešel do slávy Své. A co jsou utrpení
tohoto světa proti budoucí oslavě? Ani přirovnati se nedají! Ne
dejte se zastrašiti ani útrapou, nesklesněte na duchu, — ale buďte
následovníky Kristovými, jako sv. Pavel byl
*

*

*

Ejhle, drazí přátelé, jak pravdou se býti ukázalo, co jsem řekl:
1. že láska, která vedla Petra k pokání, mnohé hříšníky za
hanbuje,
lh'ulce duchovní.
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II. že láska, která pobádala Pavla k činnosti, “mnohé spra
vedlivé zahanbuje.
Sv. Petr a Pavel jsou tudíž až do dnešního dne učiteli světa
nejen svými spisy, nejen svými řečmi, ale i svými skutky, svým
příkladem. Ti, kdož klesli, nechť se učí, jak by povstali, kdož
ale s Bohem ve spojení jsou, necht vědí, jaká jest dokonalá
láska k Bohu a k bližnímu. Kéž ten příklad jejich nadarmo nám
nesvítí! Kéž nás vede k tomu, aby i srdce i mysl k Bohu se
naklonily! Pak jistě dojdeme těch končin ráje nebeského, kde
nyní knížata apoštolští jsou — a koruna slávy zdobiti bude —
skráně naše. Amen.

Dr.Josef Burian.

Neděle IV. po Sv. Duchu.*)
O dobrém úmyslu.
»K slovu tvému rozestřu sít'.:
Luk. 5, 5.

Po celou noc pracoval Petr a při této práci ničeho nevy
získal, po tuto celou noc vícekrát rozestřel sítě a ani jediné ryby
nevylovil. Když ale na slovo ]ežíšovo sít opět rozestřel, zahrnul
tak veliké množství ryb, že se sít trhala a že naplněné lodicc se
téměř potopovaly. jak veliký se ukázal rozdíl mezi prací, kterou
konal Petr ve jménu Ježíšově, na slovo ježíšovo, a kterounekonal
v tomto jménu, na slovo Ježíšovo.
Událost dnešního svatého evangelia jest nám všem velmi
poučnou. I při našich pracích záleží velmi mnoho na tom, vjakém
jménu, s jakým úmyslem je konáme. Býváme velmi často pama
tování, abychom při denním díle svém dobrý úmysl měli. Upo
mínka ta jest velmi důležitou a proto co nejčastěji má se opa
kovati. A jelikož dnešní sv. evangelium právě k tomu vhodnou
příležitost poskytuje, chci též já dnes připomenouti vám, abyste
práce své s úmyslem dobrým podnikali. V čem tedy záleží dobrý
úmysl, kterým denní zaměstnání své zasvěcovati máme? Myslím,
že odpověď bude snadnou: dobrý úmysl záleží v tom, že křesťan
při svém počínání veškerém hledí se jenom Bohu zalíbiti a všecky
své práce denní vykonávati chce jako oběť, kterou Bohu přináší,
Bohu jako nejvyššímu Pánu všeho tvorstva, by Mu uznáním své
11le závislosti nejhlubší úctu vzdával; křesťan vykonávati chce
své práce jako obět chvály aneb úcty; jako obět, kterou přináší
Bohu nejvýš spravedlivému, Jehož tak často urážel a kterého obětí
tou usmířiti hledí — jako obět smírnou; křesťan konati chce
práce své konečně jako obět, kterou přináší Bohu nejvýš dobro
tívému, jehož dobrotivosti již tak často zakusil a které mu i v bu
doucnosti nevyhnutelně zapotřebí bude a obětí tou chce Bohu
*) Viz Rudigicr.
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jednak děkovati, jednak ho prositi, chce konati tedy práce své
jako občt díků a obět prosby.
'
Křesťan tedy koná práce své jako čtveru oběť; chvály totiž,
smíření, díků a prosby; a touto nepatrnou oběti hledí získati
sobě vznešené ceny před očima Božíma skrze neskončenou obět
Ježíše Krista, s kterou vše spojuje — a vše to sluje dobrým
úmyslem při práci.
Rozumíme-li výkladu tomu, v čem dobrý úmysl při .práci
záleží, pak se nám zdá zbytečným odpovídati na otázku: Proč
při denní práci své máme Bohu se líbiti a Jemu tu čtveru občt
přinášeti.> — Poněvadž ale předmět ten velmi důležitýmjest, pro
spěje nám zajisté velmi odpověď na otázku tu v kázání dnešním.

Mějmež při každodenním zaměstnání svém do
b rý úmysl, jejž povinnováni jsme:
]. Bohu,

II. sobě samým.

Pojednání.
I.

Pracovati máme z dobrého úmyslu, neb jest to
naší p ovinností

k Bohu. My jsme také skutečně tuto občt

dobrého mínění Bohu povinnováni, poněvadž Bůh Sám v Sobě
neskončeně jí zasluhuje a také výslovně jí žádá.
1. Bůh zasluhuje občt dobrého úmyslu. Ont Sámv Soběa
od "Sebe jest tím nejvyšším dobrem; ano, On jediný v pravdě

dobrým jest: »Jediný

dobrý

jest

Bůh,<<praví Pán Ježíš

u Mat. 19, 17. A když Bůh jediný jest nejvyšším ajediným pra
vým dobrem, zdali toho nezasluhuje, abychom se Jemu zcela
oddali a obětovali? Abychom Jeho vždy před očima měli a Jemu
se zalíbiti hleděli? Rozum sám nám to poroučí a praví, že člověk,
jenž sám v sobě nedokonalým jest, již dle své duševní povahy
po nezměnitelném, nejvyšším dobru toužiti musí a proto všecko
své konání “na Boha musí vztahovati, že vše, čím jest a co má,
jest a má od- Boha, a proto se vším pro Boha býti a vše pro
Boha míti musí. Proto také tím prvním a nejdůležitějším přiká
záním pro člověka jest: »Milovati budeš Pána Boha svého z ce—
lého srdce svého, ze vší duše své, a ze vší mysli své.“ Tedy ne
rozděleně, zcela musí se člověk Bohu odevzdati a všecky své práce
a podniky Bohu zasvětiti, t. j. s dobrým úmyslem je konati. —
Již ve Starém Zákoně psáno jest: »Boha se boj a přikázání Jeho
ostříhej: nebo to jest všeliký člověka. Kazatel 12, 13. Jak dobře
napomínal proto Mojžíš lid israelský slovy: »Varuj se pilně, aby
nezapomenul na Hospodina; — Hospodina, Boha svého báti se
budeš, a Jemu Samému sloužiti.: Deut. 6, 13.; proto též dobřc
volá David král v žalmu 118 57.: >Podíl můj jsi Ty, Ilospodinc,
ostříhati budu zákona Tvého.<< Tuto povinnost svou dobře po
znali ti, o nichž Zalmista zpívá: »Ajhle, jako oči služebníků
37*
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obráceny jsou k rukám pánů jejich, jako oči děvky k rukám paní
její: tak jsou obráceny oči naše k Hospodinu, Bohu našemu, až
by se smiloval nad námi. <<Žalm 122, 2. »Nebo kde jest poklad
tvůj, tut' jest i srdce tvé. : Mat. 6, 21. A je--li Bůh naším pokladem,
je-li naším nejvyšším dobrem, pak zajisté naše srdce, pak i oko
naše duševní vždy jen k Němu směřovati musí! Neni—litudíž naší
povinností, abychom všecky skutky pro Boha konali, abychom
Jemu sloužili, Jemu zalíbiti se hleděli, aneb není-li naší povinností
abychom s dobrým míněním konali práce své? Poznáváme tudíž,
křesťané milí, že Bohu obět dobrého úmyslu přinzišeti povinni
jsme, neb Bůh jest naším nejvyšším dobrem, a tudíž celý život náš
služběvJeho zasvěcen býti musí.
Ze Bohu tuto obět povinni jsme, vysvítá také odtud, že Bůh
Sám jí zřejmě vyžaduje.

Na více místech Písma svatého Nového Zákona nalezáme
rozkaz, že vždy modliti se máme. Tak praví Ježíš u evangelisty
Lukáše: »Potřebí jest vždycky se modlíti a neustávati.: A Pavel
v listu k Thessalonským píše: »Vlodlete se bez přestání.: Jak
máme těmto slovům rozuměti.> Chce skutečně Pán Ježíš, abychom
denní piáce své zanedbávali a jen na modlitbách prodlévali? Chce
tomu také sv. Pavel,> () nikoliv, Pán Ježíš Sám konal práce Své,
jak staré podání pravi; a sv. Pavel za svého apoštolského úřadu
také rukama svýma pracoval a svým věřícím pilnou práci nařizoval,
a praví sám: »Kdo nepracuje, at nejí.<< Tímto příkazemheza
povídá se nám také nutný odpočinek a zotavení. Jak nám tedy
možno tomu rozkazu Pána Ježíše a Jeho velikého apoštola vy
ho'věti, abychom se ustavičně mohli modliti a při tom přece
pracovati? Jaký jest smysl tohoto rozkazu? „ádný jiný, než že
i skrze práci, i ve svém zaměstnání můžeme se modliti, že dobrým
úmyslem všeckv své práce posvěcujeme a jako obět před očima
Božíma je píinášímc.
Proto dí sv. Pavel ke Korintským: »At jíte aneb pijete,
aneb cokoliv jiného činíte, vše čiňte ku slávě Boží.c l. Kor. 10, 31.
Ke Kolosscnským: »Všccko, cokoliv činíte v slovu nebo
v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista, díky činíce
Bohu a Otci skrze Něho.a Koloss. 3,„17.
Po slovech těchto nikdo pochybovati nemůže otom, že Bůh
dobrý úmysl při skutcích našich žádá. Vše konati máme ke cti
Boží a ve jménu Pana Ježíše, ve všem máme hleděti Bohu se
líbiti a obět svých prací a podnikání spojovatí s obětí Ježíše
Krista.
Nuže, křesťané, povinni jsme Bohu při pracích svých dobrý
úmysl míti. Bůh toho zasluhuje, neb jest tím nejvyšším dobrem,
jemuž
máme;
s Davidem
»
HospoŽine,
já jsemsloužiti
služebník
tvůj, ano,
já služebník
tvůj volejme:
a syn děvky
tvé ( alm
115,16. Obracejme očí svých k Hospodinu, jako obráceny jsou
oči služebníků k rukám pánů jejich, jako oči služky k rukám
paní její. Bůh žádá od nás výslovně obět úmyslů dobrých, dle
výslovné vůle Jeho máme se vždy modlíti, máme všecko ke cti
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Boží a ve jménu Pána ježíše konati. Vzbuzení úmyslů dobrých
má býti vždy zároveň částí naší pobožnosti ranní, jakož i Církev
v hodinkách svých ranních každodenně modlí se slovy sv. apoštola:
,Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, Samému Bohu čest
budiž a sláva na věky věků.c ]. Tim. 1, 17. Při denním zaměstnání
svém volejme často s Církví: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu
Svatému.: At činíme cokoliv, číňme vše ke cti Boží a ve jménu
Pána ježíše, pak dáme Bohu, co jest Božího. Obět dobrých úmyslů
přinášeti povinni jsme ovšem nejen Bohu, ale i sobě samým, a o tom
v díle druhém.
II.

Náš blahobyt žádá, abychom při práci své dobrý úmysl
vždy měli.
1. Velmi veliký užitek v časném blahobytu přináší při práci
dobrý úmysl. Pravdivé a známé jest v tom ohledu přísloví: »\'a
Božím požehnání všecko záleží.“ »Nebude—li Hospodin stavěti
domu, nadarmo pracují, kteří staví jej. Nebude-li Hospodin ostříhati
města nadarmo bdí, kdož ostříhá ho.<<Žalm 126, 1. 2. Tak tomu
v prmdě; nepomahá--li Bůh, všecko lidské namahání nic nepro

spívá k dosažení blahobytu
dle výroku /almisty Páně
vod tekoucích, jenž ovoce
sprchnc, a všecko, cokoli

časného Naopak požehnání Boží jest
»jako strom, kterýž štípcn jest podle
své vydá časem svým a list jeho ne
činiti bude, šťastně“ mu se povede.“
Žalm 1,3. ——A tohoto požehnání Božího, na kterém všecko
spočívá, dochází člověk dobrým úmyslem při svých podnicích.
Tomu učí nás sv. evangelium. Sv. Petr, když lovil ryby, činil
v noci totéž, co ráno, vždy rozestíral sítě své k lovení, a přece
v noci ničeho nepopadl, poněvadž nepracoval sdobrým úmyslem,
kdežto ráno, když na rozkaz ježíšův a ve jménu Pána ježíšc sít'
rozestřel, bohatý lov ryb dosáhl. Dobrým úmyslem _nabyl po
žehnání Božího.
»Pobožnost, praví sv. Pavel, jest ke všemu užitečná majic
zaslíbení nynějšího života i budoucího.a 1. Tím. 4, 8
Zkušenost nám podává ještě více důkazů o té pravdč, žc
dobrý úmysl nám vždy v našich podnicích požehnání Boží přinesl.
»Kdož se boj-í Pána, přijme naučení jeho; kteříž budou bdíti
k Němu, naleznou požehnáníx Sirach 32, 18.
Jako jisto jest, že dobrý úmysl při našich podnicích jest
pramenem požehnání časného, tak jisto jest také, že z dopuštění
Božího naše podniky se nám někdy nedaří. Ale i tu poskytuje nám
dobrý úmysl ten užitek, že mírní naší bolest a náš zármutek
z nezdaru a vlévá do srdce našeho sladkou útěchu. Toho, jenž
ve svých pracích jenom a výhradně Boha a jeho zalíbení vyhle
dává, toho nikdy neuslyšime naříkati a trpce sobě stýskati, jako
toho, jenž dobrého úmyslu nemá, ajenž sklamán jsa v naději své,
v neštěstí nemírný často nářek vede. U proroka Ilabakuka čteme
tato slova: »Ncbo fík nebude kvésti: a nebude plodu na vinicích.
Sklamá dilo olivy: a role nepřinesou pokrmu. Odřezán bude od
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ovčince dobytek: a nebude skotu u jesli. já pak v I-Iospodinu
radovati se budu: a plesati budu v Bohu Spasiteli mém. Bůh
Pán jest síla má.c Hab. 3, 17
jak rozmanitá neštěstí popisuje tu prorok! jaké nezdary
všech podniků!
Protože ale vždy má Boha před očima svýma, protože jen
Bohu zalíbiti se hledí i v nehodách podniků svých, proto netrápí
ho ani neúroda ani vlhko; prorok raduje se v Pánu a těší se
v Bohu, Spasiteli svém; Bůh Pán jest síla jeho.
jak všem známo jest, těšil se i job z podobného pokoje
v mysli své, když rána za ranou nešťastnou ho stíhala. Při nabytí,
získání majetku svého, jakož i ve svém blahobytu pohlížel job
jenom na Boha svého, a podobně při všech ztrátách svých ne
zviklán pevně v Boha doufal, a proto zůstal klidným a pokojným:
»Hospodin dal, Hospodin vzal, jakž se Hospodinu líbilo, tak se
stalo: bud jméno Hospodinovo požehnáno.a job. l, 21.
Pozorujtež tu, křesťané milí, sílu a moc dobrého úmyslu,
jenž ve štěstí a v blahobytu přináší požehnání Boží, v neštěstí ale
a v nezdaru podniků jak lidem mocnou útěchu poskytuje.
2. Zvláště veliký prospěch dobrých úmyslů při našich pracích
objevuje se nám v ohledu duchovním.
Učitelové církevní nazývají dobrý úmysl, jaký křesťané
v denních svých pracích mají, duševní alchymii aneb zlatodčlstvím.
Nebo jako již mnohdy děly se pokusy, ač marně, z kovů obecných,
z kovů ceny nižší, jako z olova, učiniti zlato pravé, tak křesťan
dobrým úmyslem při každodenních podnicích svých dobývá pra
vého zlata ztoho nejobyčejnějšího olova t. j. činí skutky své zá
služnýmí pro nebe. O, jak vznešeným, jak drahocenným zlato
dělstvím jest dobrý úmysl při naší práci! Dobrým úmyslem »sklá
dáme sobě poklady vnebi, které ani rez, ani mol nekazí, a které
zloději nevykopávaií, ani kradou.c Mat. 6, 20.
Kdo'z nás dlc napomenutí apoštolova ke cti Boží vše činí
»bud'to že jíte nebo pijetec, 'kdo se dle toho napomenutí řídí,
ten šťasten jest, neb Bůh počítá mu to vše za zásluhu. Bůh Sám
činí se dlužníkem jeho, jenž mu na den veliké výplaty, to jest
v den soudu, v den skonání světa a po celou věčnost veliký
kapitál s bohatými úroky zaplatí.
O té pravdě, že dobrý úmysl dodává našim skutkům ceny
nadpřirozené, ceny nebeské, ubezpečuje nás Pán ježíš: »Kdožkoli
dá nápoje jednomu z těchto nejmenších číši vody studené, toliko
ve jménu učenníka, zajisté, pravím vám, neztratí odplaty svém
Mat. 10, 42.

Dle těchto slov zasluhuje i nepatrný skutek věčné, nebeské
odměny pro dobrý úmysl. Pravdu tu ještě jasněji vysvětluje výrok
soudce božského, jenž v podobenství o hřivnách di: »To dobře,
služebníče dobrý a věrný; že jsi nad málem byl věrný, nad
mnohem tebe ustanovím: vejdiž v radost pána svého.: Mat. 25, 21.
Tím málem, v němž služebník onen věrným byl, můžeme
rozuměti vším právem zaměstnání časné, jež vykonáno s úmyslem
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dobrým, veliké odměny v nebi nám získá. Podobenství o hor
čičném zrnu hodí se též úplně k úmyslu dobrému.
»Podobno jest království nebeské zrnu horčičnému, kteréž
vzav člověk vsel na poli svém: kteréžto sice nejmenší jest mezi
všemi semeny: ale když vzroste, jest větší všech bylin a bývá.
jako strom,
tak 31.
že pt2ácinebeští přilétajíce, bydlí na ratolestech
jeho.:
Mat. 13,
Takovým malým,2 nepatrným zrnem horčičným jsou též naše
časné podniky, poněvadž samy sebou jsou bez významu; avšak
úmyslem dobrým vzrůstají v mohutný strom života věčného.
Uvážíme-li obsah dnešního rozjímání, 6, pak zajisté vším
právem říci musíme, že sami sobě povinni jsme při denních
pracích svých dobrý úmysl míti.
Dobrý úmysl přináší nám veliký užitek časný, neb dává
požehnání ku zdaru a skytá veliké útěchy v nezdaru; prospívá
i duševně, neb dodává časnému namahání našemu ceny věčné
a tímto způsobem obohacuje nás poklady věčnými.
*

*

*

Nuže tedy láska dvojí, láska k Bohu, jemuž povinni jsme
občtí dobrého úmyslu, a láska k nám samým, jimž dobrý úmysl
prospívá, tato láska nechat" nás povzbudí k tomu, abychom při
každém podniku svém úmysl dobrý vzbuditi hleděli a nikdy naň
nezapomínali.
Pamatujme si, že by nám nejvíce škodilo, kdybychom
s dobrým úmyslem nepodnikali všecky práce své. Jak raduje se
dělník, vydělá-li pojednou v namáhavé práci denně o několik
krejcarů více! A hle, koná-li práci svou s dobrým úmyslem, tu
vydělává denně, ano za hodinu více, nc p_okrejcaru ani po zlatce,
ale o mnoho

více. ——

Ve jménu Pána ]cžíše rozestirejme vždy se sv. Petrem sítě
své při každé práci a za odměnu budeme i my jednou polapcni
do sítě ]ežíšovy, t. j. odměnou vsech našich podniků bude krá
lovství

nebeské.

Amen.

Jan Gdtschner, duchovnísprávce v Pardubicích.

Řeči příležitostné.
Pří udělování svátosti biřmování.
O hodném přijetí Ducha Svatého.
.Nezarmucujte Ducha Svatého Božího,
kterýmžto znamenáni jste ku dni vy
koupení.< List sv. PavlakEfes. 4, 30

Konečně nadešli dnové dávno očekávaní! Přiblížila se doba
radosti a plesu! Navštíví-li milovaný otcc své vzdálené milé děti,
raduje se otec z návštěvy té, a radují se i děti z příchodu milého
otce, a radost jejich bývá tím větší, čím více od něho draho—
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cenných darů obdržují. A hle, přátelé drazí, nás navštívil náš
velice milovaný duchovní otec a arcipastýř, náš nejdůstojnější pan
,biskup. Proto máme všecku příčinu se radovati, a radost naše
může býti tím větší, neboť ]eho biskupská Milost nepřichází
s prázdnem, nýbrž přináší nám hojnostvduchovních darů a dobrodiní.
Svatý Pavel psal křesťanům v Rímě takto: »Žádám si viděti
vás, abych vám udělil nějakou částku duchovní milosti k vašemu
potvrzeníc. A z téže příčiny zavítal i k nám náš nejdůstojnější
arcipastýř, zavítal k nám, aby některým z osadníků našich udělil
částky duchovní milosti. aby jim udělil svátost biřmování. Vám
tedy, drazí zde shromáždění biřmovanci, vám především platí
návštěva nejdůstojnějšího pana biskupa, vám hlavně chce on udělili
ve svátosti biřmování milost k vašemu potvrzení. Nebude již dlouho
trvati a uskuteční se na vás, po čem jste tak dlouho a tak vroucně
toužili, k čemu jste se tak dlouho připravovali. Zástupce Samého
ežíše Krista, váš arcipastýř, bude svolávati na vás s nebe Ducha
Svatého s jeho sedmerými dary a bude vzývati jej, aby osvítil
váš rozum a posilnil vaši vůli, bude vám vyprošovati pomoc s hůry,
abyste se mohli uchrániti všeho hříchu. A pak bude vzkládati na
vás ruce a znamenati vás znamením sv. kříže a posilovati vás
křižmem spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, aby vás
účastnými učinil všech milostí, které Spasitel náš ježíš Kristus
spojil se svátostí biřmování. (), jak to drahocenné poklady, které
se vám podávají! Posvěcující milost Boží, ono vzácné ovoce smrti
Kristovy, ta bude ve vás rozmnožena; Duch Sv., třetí božská
osoba a pravý Bůh, sestoupí na vás a posilní vás, abyste vítězně
obstáli v boji proti všemu zlému, abyste prospívali v dobrém
a jednou, bohatí jsouce na ctnosti a zásluhy, vejíti mohli v život
věčný; vaší duši vtisknuto bude nczrušitelné znamení, znamení,
které vás učiní jakožto bojovníky Kristovy nebi milými, peklu
ale hroznými, znamení, které vám zaručí a zprostředkuje všecky
milosti, jichž k opravdu křesťanskému životu třeba, znamení,
které po šťastně skončeném boji tohoto života připraviti má
blaženost věčnou v nebesích. Jak tedy odůvodněna a oprávněna
jest vaše touha po přijetí sv. biřmování! A jestliže já vás od
přijetí svátosti té poněkud zdržují, tož vězte, drazí biřmovanci, že
činím tak jen proto, abych vám ještě v poslední chvíli nějaká
napomenutí udělil a na srdce vložil. Mám sice za to, že jsem vás
ve přípravách, které jsem s vámi ku sv. biřmování konal, dosta
tečně poučil o svátosti, jižto se přijmouti chystáte, ale láska
k vašim nesmrtelným duším nutí mne, abych přípravu tu dnes
ještě doplnil a dokončil, a sice napomenutim, jež nemá žádného
jiného účelu, než učiniti den dnešní pro vás dnem skutečně
požehnaným, požehnaným pro život i věčnost.
A které napomenutí mohlo by k tomu býti příhodnější než
ono, které jsem položil v čelo řeči své a které láskou a horli
vostí rozníccný apoštol národů sv. Pavel dal věřícím a hlavně
biřmovancům města Efesu, napomenutí: >Nezarmucujte Ducha

SvatéhOc! Ano, drazí biřmovanci, nezarmucujte

Ducha
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Svatého; nezarmucujte Ho při přijímání svátosti
biřmování, nezarmucujte Ho po přijetí svátosti biř
mování.
O tom budu k vám nyní mluviti a prosím vás za
trpělivou pozornost, když počnu ve jménu Pána Ježíše pod zá
štitou Ducha Svatého.

Pojednání.
1. Nezarmucujte Ducha Svatého při přijímání svátosti biřmo
vání, přijmete Ho do srdcí svých hodně. Z učení sv. náboženství,
které vám hned v letech dětství ve škole udělováno bylo, zvláště
ale z přípravy ku sv. biřmování jest známo, že svátost biřmo
vání jest 5vátost živých a že tedy jenom ve stavu posvěcující
milosti hodně přijata býti může. Duše vaše musí tedy býti čista
od těžkého, smrtelného hříchu. Mám sice za to, že mohu sjistotou
předpokládati, že jste se všickni upřímně přičinili, abyste skrou
šenou zpovědi do stavu milosti Boží se přivedli. Jestliže však
někdo z vás, at'zpřičiny jakékoli tak neučinil, nebo jestliže někdo
z vás byl tak ncšt'asten, že po sv. zpovědi opět klesl do těžkého
hříchu, () takový použij ještě toho času, který ti do přijetí sv.
biřmování ještě zbývá, a smiř se s Bohem svým, kterého jsi hří
chem urazil, smiř se s Nim aspoň dokonalou lítosti, lítostí, která
z lásky k Bohu, nejvyššímu dobru, pochází, abys svatokrádežně
snad nepřijímal Ducha Sv. a nedopustil se tak hříchu, hříchu vel—
kého, na který směle mohu obrátiti slova Ježíše Krista, Jenž di:
»Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude jemu odpuštěno,
ale kdož by mluvil proti Duchu Sv., nebude mu odpuštěno ani
v tomto věku, ani v budoucímu. Mat. 12, 32. Co řekl božský
Spasitel o slovích proti Synu člověka a proti Duchu Sv., to platí
zajisté ještě ve větší míře o skutcích. Jakou tedy ohavnosti před
Bohem a jak záhubné ve svých následcích musí býti svatokrádežné
přijímání svátosti biřmování! Vy, drazí biřmovanci, vy všickni,
tak aspoň se o vás domnívám, a nedej Bůh, abych se mýlil, vy
všickni děsite se před takovou ohavnosti a nechcete se jí za
žádnou cenu dopustiti'. Ale nechcete-li Ducha Sv. zarmoutiti, tož
pamatujte, že nesmíte se spokojiti, abyste srdce své- pouze
od těžkých hříchů očistili. Také všední hříchy v ošklivosti má
Bůh, a proto i těchto musí srdce vaše prosto býti, chcete-li, aby
Duch Sv., ten Duch čistoty a svatosti, rád do srdcí vašich zavítal.
Proto povzbuzují a prosím vás, vzbud'te všickni bez rozdílu ještě
jednou srdečnou lítost nad hříchy celého svého života, nebot čím
větší a srdečnějši bude vaše lítost, tím čistší bude vaše srdce,
a tím více milosti se vám ve svátostí biřmování dostane. Proste
tudíž vroucně Spasitele svého, Ježíše Krista, kterého jste před
kratičkou dobou do srdci svých přijali, aby Svojí drahocennou
krvi očistil srdce vaše, aby byla milým a příjemným příbytkem
Ducha Svatého.
\f'šak čistota od hříchu, ačkoli jest první podmínkou hodného
přijetí svátosti biřmování, není podmínkou jedinou. Třeba také
srdce vyzdobiti, jak se na přijetí tak vznešeného hosta, jako jest
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Duch Sv., sluší. Pozorujte tento chrám Páně! Kterak jsme se
vynasnažili, abychom ho co nejlépe vyzdobili k dnešnímu dnu
a k tomu úkonu, jenž se v něm vykonávati bude! 0, jak daleko
více musí vyzdobeno býti vaše srdce! Myslím, že není třeba,
abych vám teprve vykládal, jaká ozdoba líbí se Duchu Sv. na
srdci vašem a jakou ozdobu na něm také skutečně hledá. jsou to
především ony ctnosri, které vám On Sám hned na křtu svatém
spolu s posvěcující milostí vlil, myslím totiž víru, naději a lásku.
Věřícím přislíbil Pán ]ežíš Ducha Svatého. »Kdo ve mně
věříc, tak pravívevangeliu sv. Jana, »tomu poplynou z těla řeky,
vody živéc; Jan 7, 38. »To ale pravila, jak sv. jan s důrazem
uvádí, »o Duchu Sv., kterého měli věřící v něho přijatia.
»Bez víry nelze se líbiti Bohuc, volá sv. apoštol Pavel.
Chcete-li tedy, drazí biřmovanci, »Ducha pravdya přijmouti, aby
vás sílil ku statečnému vyznávání víry, pak ukažte, že pravda,
které učí naše svatá víra, jest vám nade vše draha a mila,
vzbuďte v srdcích svých pevnou víru a slibtc Pánu Bohu; že jako
opravdoví křesťané chcete býti hotovi za víru statek i život svůj
občtovatí.
Ctnost naděje obrací zraky naše k nebesům, sesiluje v nás
touhu postatcích nebeských, slovem ona vlévá nám nebeské
smýšlení, které od nás všech žádá Duch Svatý, když ústy apo
štolskými nás napqmíná: »Včci, které vzhůru jsou, hledejte, ne,
které na zemix Cím více budete, drazí biřmovanci, proniknutí
timto nebeským smýšlením, tim radostněji zavítá k vám Duch
Svatý, Otec nebeský dá Ducha dobrého těm, kteří Ho za to prosí.
Vrcholem všech ctností jest láska; ona jediná sjednocuje
člověka s Bohem, ]enž jest láska sama. Proto praví božský Spa
sitel: »Miluje-li mne kdo, k tomu přijdeme a příbytek u něho
učiníme/x ím více se, drazí biřmovanci, přičiníte roznítiti v srdci
svc'm oheň lásky, tím silněji bude ho Duch Svatý dechem Své
všemohoucí milosti sesilovati, tak že vzplane v prudký žár, jenž
zničí ve vás vše, co Bohu se nelíbí.

Ještě jedna ctnost nesmí scházcti v srdci vašem, ctnost po
kory, která záleží v poznání a uznání naší slabosti a nehodnosti,
z čehož pak plyne touha po Boží pomoci. A může vám, drazí
biřmovanci, býti za těžko na dnešní den býti pokornými.> Uvažte
hříchy, kterých jste se až do této chvíle dopustili, uvažte jejich
počet, jejich velikost a zajisté musíte zvolati: »Otče, zhřešil jsem
proti nebi a před Tebou, již nejsem více hoden slouti dítětem
Tvým, neřku-li, abych přijal Ducha Svatého, záruku to lásky Tvé !c
Uvažte dále vysokou vznešenost hosta, jenž vás chce navštíviti,
a budete nuceni přiznati slovy žalmisty Páně: »Co jest člověk,
ó Bože, že jsi naň pamětliv, aneb syn člověka, že navštěvujejej Pc
Žalm 8, 5.

'

Drazí biřmovanci, jestliže takovéto smýšlení proniká nitro
vaše, jestliže uvedenými ctnostmi stkví se srdce vaše, 6, pak bez
bázně přistupte ku přijetí svátosti biřmování! Pokorným dává
Bůh milost Svou! Bůh vzhlc'dne na poníženost vaši a veliké věci
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vám učiní, On naplní vás Duchem Svým Svatým a Duch Svatý
obnoví tvářnost duše vaší.
2. Až pak, drazí biřmovancí, budete poznamenáni znamením
sv. kříže a posilnění křižmen spásy, až přijmete svátost biřmo
vání, pak dvojnásobně a trojnásobně platí vám napomenutí svatého
Pavla: »Nezarmucujte Ducha Svatéholc Málo — tak aspon se
domnívám ——málo jest těch, kteří při přijímání svatého biřmo

vání Ducha Svatého zarmucují tím,že

jsouce snad ve stavu
hříšném, čelo své křižmem mazati dávají, ale za to mnoho, úžasně
mnoho jest těch, kteří po sv. biřmování Ducha Svatého nejen
zarmucuji, nýbrž jeho ze srdcí svých takořka vyhánějí a to světlo
milosti, Boží, které On v duši jejich rozžehl, uhasínají.
O, kdybych mohl uvésti vás v tomto okamžcní ku branám
pckelným a vám je otevříti, tož spatřili byste tam v tom trápení
věčném mnohé, přemnohé svátostí biřmování poznamenané. Také
oni přijali milost Ducha Svatého, ale milost tu promrhalí životem
nekřesťanským; místo aby s Kristem a pro Krista statečně bojo—
vali, vzdali se úhlavnímu nepříteli jeho a nepříteli lidstva —- sa
tanu — na milost í nemilost. To znamení, které ve svátosti biřmo
vání bylo vtisknuto duší jejich, to lpějíc nezníčitelně na duši jejich,
svědčí o jejich věrolomností, o jejich zradě a zvětšuje jejich trá
pení, ono pálí je na duši jejich, a oni rádi by je s duše své
smazali, kdyby to možno bylo. jako nevěrní, jako zrádní bojov
nící jsou odsouzení, zavržení do věčného trápení. Drazí biřmo
vancí, podobně může se přihodítí i vám! Vzdor, plnosti milosti,
jež dnes bude vylita na vás, můžete býti zavržení! O, nerad uvádím
vám na mysl tak smutnou myšlenku! Ale jestliže tak přece činím
v této slavnostní chvílí, tož budte ujištění, drazí biřmovancí, že
nechci kaliti vaší radost, nikoli, to daleko jest ode mne; vždyť
nepřeju si nic jiného vroucnčjí, než aby dnešní vaše radost měla
dlouhé, věčné trvání, nýbrž připomenutím vám toho možného za
vržení chci to nezměrné neštěstí od vás všech odvrátítí. A proto
volám znova a důrazně: »Nezarmucujte Ducha Svatého Božího,
jímžto znamenáni jste ku dni vykoupeníla Aby se to nestalo,
abyste Ducha Svatého nezarmoutíli, jedné věci musíte se, bátí,
jedné věci musíte se varovatí.
A tážetc se, co že to jest.> jest to těžký hřích' Ten činí
z přátel Božích nepřátele Boží, ten olupuje o milost, ten přivádí
do záhuby věčné. To platí o každém hříchu, af. jest jména
jakéhokoli.
Na dva však hříchy chci vás dnes obzvláště upozorniti a
před nimi varovati: jsou to hříchy proti svaté víře a proti čistotě
srdce. Přátelé, žijeme v době, kdy nevěra úžasně se šíří téměř
ve všech vrstvách lidu, a šiřitelé její všecky síly napínají, aby
símě pravé víry vyrvali ze srdcí křesťanů. Katolická Církev má
zuřivé nepřátely, a jestliže Bůh v milosti Své nějakého zázraku nc
učiní, není naděje na nějaký brzký obrat k lepšímu. Knihy,
malířství a sochařství, divadla, noviny, zjevné bezbožectví a oká-'
zalá bohaprázdnost vyšších, tak zvaných vzdělanějších vrstev,
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všecko, všecko pracuje o zboření oltářů a trůnů, nikde, nikde
nemá Bůh míti vlády a práva. —- Nebezpečí hrozí veliké, a kdo
není pevný, ten snadno může býti sveden, o poklad svaté víry
oloupen, anebo aspoň ve sv. víře zviklán. Proto, drazí biřmo
vanci, buďte opatrní! Opatrnosti třeba veliké, nebot sv. víry,
jižto vám hlásá Církev katolická, jest nevyhnutelně třeba ku spa
sení, a kdo svou vinou tuto víru ztratil, ten vyřkl sám nad sebou
ortel zavržení. Tak praví neomylná pravda, Kristus Ježíš! »Kdo
nevěří, již jest odsouzen, t. j. kdo nevěří, bude zavrženx: Proste
tudíž často a často Pána Boha se sv. apoštolem: »Pane, rozmnož
víru naših Vyhýbcjte se všemu obcování s lidmi ve víře lhostej
nými, chraňte se spolku s lidmi, kteří ze sv. věcí posměch sobě
tropí, varujte se příležitostí, ve kterých vaší víře nebezpečí hrozi,
ať jsou druhu jakéhokoli! Nevěřte nikomu, kdo něco jiného učí,
než sv. Církev! Sv. Pavel di: »Kdyby anděl s nebe kázal vám
něco jiného mimo to, co jsme vám kázali, bud'proklat.<< Prokiati
jsou tedy falešní proroci, proklati jako ďábel, ale proklati jsou
i ti, kdož jim věří a ne Ježíši Kristu a Jeho sv. Církvi. Proto,
drazí biřmovanci, vždycky Ježíše Krista se držte, a kdyby poku
šitel přišel a vás od Ježíše Krista odvrátiti chtěl, řekněte mu:
»Odcjdi, satancla Ale modletc se i za dar víry a za milost a sílu,
abyste odolati mohli všemu pokušení proti víře, abyste vždy věrně
stáli při praporu sv. kříže, k němuž dnes přísahati budete, neboť
sv. víra a setrvání v ní jest dar Boží, a Bůh uděluje dary Své
jen těm, kdož za ně prosí. Modlete se také ty modlitby, které
se kněz po mši sv. 2 nařízení sv. Otce Lva XIII. modlí, zvláště
vzývejte Rodičku Boží, Sv. Josefa, sv. apoštoly a sv. Michala Arch
anděla. Adá Bůh, že pak nepodaří se nikomu vyrvatí vám víru ze
srdce vašeho, dá Bůh že setrváte až do konce, a »kclo setrvá až
do konce, ten bude spasen.a
Drazí biřmoranci! Nedivte se, že vás tak důrazně varuji
před hříchy proti svaté víře! Nečinil bych toho, kdyby nebylo
hříchu nečistoty. Č), jak mnohý nebyl by ztratil víru, kdyby nebyl
ztratil čistotu srdce svého! Odstraňte ze světa hříchy proti čistotě
a uvidíte, že za, krátko nebude žádných, nebo aspoň ne tolik
dobrovolných ncvčrců! To ví protivník náš, ďábel, velmi dobře
a proto nestará se o nic horlivěji, jako o rozšíření nečistoty a smysl
nosti. On obchází ve dne v noci a hledí, kde může, do srdcí lid
ských uvésti nečisté myšlénky a žádosti, a co nezdaří se jemu,
to hledí provésti pomocí svých náhončích, zkažených to lidí. Těm
vnuká a svádí je, aby mluvili řeči neslušné, ab'y tiskli a rozšiřo
vali nemravné knihy, kterými jed nečistoty nepozorovaně do srdcí
lidí nezkažených vpuštěn býti má, těch užívá, a_by duše nevinné
seznámil s hříchy a nepravostmi, jež mezi křesťany ani jmeno
vány býti nemají.
Drazí biřmovanci! Jestliže starost mám o vaše spasení, pak
jest pro tento hřích! Proto volám k vám se sv. apoštolem Pavlem:
»Varujte se nečistotylu :>Zdaž nevíte, že chrámy Ducha Svatého
jste, a že Duch Svatý přebývá ve vás?: Jakým hříchem bylo by
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to, tento chrám třikrát svatého Boha proměnití v peleš lotrovskou,
anebo spíše ho rozbořiti a z trosek jeho postaviti kapličku, ve
které by se holdovalo nečistotě, ve které by se přinášely oběti
modlám tělesnosti! Bůh chraniž vás, drazí biřmovanci, před hříchem
tím! Mějme na paměti slova sv. apoštola: »Kdo znesvěcuje chrám
Boží, toho zavrhne Hospodinlc Proto bojujte proti všemu, co
odporuje sv. čistotě, obraťte se s důvěrou k Pánu Bohu a proste
Ho vroucně, aby Svojí všemohoucí milostí pomáhal vám žíti v či
stotě stavu vašemu přiměřené. Přijímejte, co možná, často nej
světější svátost oltářní, chovejte vroucí a dětinnou lásku k Panně
Marii, neporušené to nevěstě Ducha Svatého, neboť jen tak udr
žíte se na cestě ctnosti, jen tak zasloužíte si milost Ducha Svatého,
jenž zalíbení má v duších čistých, a tato milost přinese vám to
drahé a vzácné ovoce, o němž mluví sv. apoštol Pavel, když dí:
»Ovoce pak ducha jest: láska, radost, pokoj, trpělivost, dobro
tivost, dobročinnost, dlouhočckání, tichost, věrnost, mírnost, zdržen
livost, čistota <<Galat. 5, 22. To dejž vám všem Bůh!
A nyní již odevzdávám Vaší Biskupské Milosti tyto biřmo

vance, tu snažnou konaje prosbu, abyste vykonal již úkon po
svátný a sprostředkoval jim milost, která s tím úkonem, se sv.
biřmováním, spojena jest.
Ty pak Duše Svatý, dárce milostí, Jenž jsi z bojácných apo
štolů neohrožené hlasatele víry učinil, sestup, sestup na tyto biřmo
vance, naplň je Svými dary a posiluj, aby vždycky živi byli dle
vůle Boží a tak zajistili si nejen časné, ale i ——a to hlavně —
věčné

blaho.

Amen.

Th. C. Mat. V. Lhotský, kaplan ve Starém Rožmitále.
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Katechese o druhém přikázání Božím.
Pro 3. třídu škol osmitřidnich napsal Dr. JAN SÝKORA.

O kterém přikázání učily jste se dosud;> Co přikazuje se
v něm? Co znamená: Máme v Boha věřiti? Proč máme věřiti
v Boha? Komu jest třeba víry? Co znamená: Máme v Boha doufati?
Proč doufáme v Boha? Co doufáme od Boha? Co znamená: Máme
Boha milovati? Proč máme Boha milovati? Kterak máme milovatijej?
Nyní budu vám vykládati o druhém přikázání Božím. jak
zní přikázání to? V přikázání druhém zakazuje se jméno Boží

zlehčovaFi
zneuctívat.
Co zakazuje
se či
v druhém
přikázání
Božím?
Pravíme-l však,
že nemáme
zlehčovat
zneuctívat
jména Božího,
nerozumí se jménem Božím pouze to slovo Bůh neb Hospodin
a pod., nýbrž rozumí se tím božská bytost sama, jakož i vše, co
s ní jest úzce spojeno neb jí přísluší; rozumí se tedy jménem
Božím Bůh Sám, potom náboženství a věci posvátné, jako jest
na př. kříž; rozumějí se jim i svaté osoby, jako jsou andělé
a svatí v nebi. Zlehčovat tedy či zncuctívat jméno Boží znamená
tolik, co zneuctívat Boha, zneuctívat náboženství a “svaté věci,
jakož i zneuctívat anděly a svaté v nebi. Co znamená zlehčovat
jméno Boží? Když se tedy v druhém přikázání Božím zakazuje
zlehčovat jméno Boží, co zapovídá se tím? Ještě jednou, co za
povídá se v druhém přikázání Božím? Co to znamená, zlehčovat
jméno Boží? Co vše tedy zncuctívat zakazuje se v druhém při
kázání Božím?
Bývá pak různým způsobem jméno Boží zlchčováno. Na
některé z těch způsobů vás upozorním, byste věděly, čeho se
chránit máte, abyste také jména Božího nezlchčovaly.
Po ulici šel jeden veliký pán; za ním běžel po chvíli chlapec
jakýsi a volal ho. Pán se obrátil a tázal se, co chce. A chlapce
pravil: Podívejte sc, mně se ulomila špička u tužky. A odešel.
Brzy však běžel za pánem oním zase a volal poznovu. A když
pán se tázal, co chce, řekl: 1 nic. Pána zamrzelo již dříve, že ho
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volal při takové maličkosti; nyní však zamrzel se ještě více, po
něvadž ho volal beze vší příčiny. Domluvil mu tedy a šel dále.
Ale sotva udělal několik kroků, již volal za ním chlapec onen
a smál se při tom. A když pán se konečně zase obrátil a po
příčině ptal, pravil chlapec: To já jen tak žertem. A utekl. Jakým
bylo pánu tomu jednání onoho chlapce? Zajisté. Neboť volal ho
bez potřeby, pokřikoval po něm; a to bylo urážlivé. — Ale
podobně chovají se někteří lidé dosti zhusta i k Bohu Samému.
Ten chlapec volal po prve pána pouze proto, že se mu zlámala
špička u tužky; volal ho tedy při věci nepatrné. A podobně
někteří lidé volají i Boha při maličkostech. Když drobet klopýtnou,
neb jim něco i bezcenného upadne, již volají: Ježíš, Maria, neb
pro Pána Boha neb pod.; vyslovují tedy jméno Boží při věcech
malicherných. (Napišz při malich. věc.
vyslov.) Po druhé
volal chlapec na pána a nechtěl mu nic; tím pohněval ho ještě
více, než poprvé. A podobně i Boha volají někteří lidé a nic Mu
nechtějí; vyslovují jméno ]eho beze vší příčiny a potřeby,
pouze ze zvyku. Kdo tak činí, vyslovují jméno Boží lehkomyslně.
(Napiš za slovo »věc“ slovo »lehkom.<<) Po třetí volal chlapec
pána onoho se smíchem a v žertu; volal ho tedy neuctivě, a to
zvláště zamrzelo pána. A podobně i jména Božího užívají lidé
někteří k žertům, vyslovují je tudíž neuctivě a tak více ještě Boha
urážejí, než ti, kdo je vyslovují lehkomyslně. (Napiš za slovo
»lehkom.<<slovo >ncuctivě.c). Všichni ti, kdo vyslovují jméno
Boží při věcech nepatrných, i ti, kdo vyslovují je lehkomyslně,
i ti, kdo vyslovují je neuctivě, zneuctívají či zlehčují jméno Boží.
Kdo zlehčuje jméno Boží? O tom pak, kdo jméno Boží vyslovuje
při věcech malicherných, lehkomyslně a neuctivě, říkáme, že bere
jméno Boží nadarmo. Kdo bere jméno Boží nadarmo? jméno Boží
zlehčuje tedy či zneuctívá ten, kdo je bere nadarmo. Kdo zlehčuje
jméno Boží.> O kom říkáme, že bere jméno Boží nadarmo?
Karel přišel do školy a pozdravil slovy: Pochválen bud Pán
]ežíš Kristus. Když se modlil, vyslovil několikráte jména Bůh,
ježíš a María. Také při vyučování náboženském byv vyvolán,
vyslovil jména ta. Bral snad jméno Boží nadarmo? Ovšem že ne.
Neboť vyslovoval je, aby Boha chválil, prosil, Mu děkoval, aby se
o Něm poučil; měl tedy rozumnou příčinu, vyslovovat jméno Boží
(a svatých); a v takovém případě jest nejen dovoleno, ale i Bohu
milé, vyslovovat jméno Boží. Pouze ten bere nadarmo jméno Boží
a hřeší, kdo je vyslovuje při věcech malicherných, lehkomyslně
a neuctivě. Není to ovšem hřích velký, nýbrž malý; avšak ani
malými hříchy nemáme urážet Boha; a proto chraňte se, abyste
si nenavykly vyslovovat jméno Boží při každé maličkosti, neb zc
zvyku, zkrátka nadarmo. Ještě jednou, kdo zlehčuje jméno Boží?
jiným způsobem zlchčoval jméno Boží jistý člověk, kterého
jsem včera potkal na ulici. jeho obličej byl celý rozpálen, oko
jen jiskřilo, při tom křičel na jiného, a řekl několikrát slova: za
tracený, sakrament a kriciňx. Proč as byl obličej jeho tak roz
pálen? Ano. Proto také jiskřilo i oko jeho. Ve hněvu tedy říkal
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slovo »zatracenýa; tím přál jinému zlého, říkal mu zlé či zlořečil;
neb zatracenými jsou zavržcnci v pekle; a on tak říkal svému
bližnímu. V hněvu tedy zlořečil. Co činil v hněvu.?(Napišz . . .
v hněvu zlořeč.). Zároveň říkal slova sakrament a kruciňx. To
jsou slova latinská a znamenají věci posvátné. Sakrament či vlastně
sacramentum znamená tolik co svátost; cruciňx pak znamená
kříž s obrazem Krista ukřižovaného. jakých tedy věcí jména vy
slovoval ve hněvu? Poněvadž jich užíval ve hněvu, užíval jich zle,
nesprávně, on jich tedy zle užíval či zneužíval. jakých jmén zne—
užíval. (Připíšr a při tom jm. B. aneb posvát. věcí zneužívý).
A poněvadž ve hněvu zlořečil a při tom jmén věcí posvátných
'zneužíval, říkáme, že klel. Co činil;> Proč tak říkáme? A tak každý,
kdo ve hněvu zlořcčí a při tom jména Božího neb jména po
svátných věcí zneužívá, kleje. O kom říkáme, že kleje.> N. N.
Kdo kleje, ten také zlehčuje jméno Boží a to velice. Nebot' místo
aby užíval jména Božího k dobrému, k modlitbě a pod., užívá
ho k hněvu a zlořečcní. Tím ovšem hřeší a škodí si. Připravujet'
se o požehnání Boží, neboť Bůh nemůže žehnati tomu, kdo svou
práci klením provází. Praví už přísloví: Kdo za pluhem kleje, ten
špatné semeno seje. Nenavykejte si tedy klíti. Byť jste slyšely to
i u vlastních rodičů, neb u kohokoli jiného, neříkejte to po nich.
Spíše modlete se za ně, aby i oni tomu odvykli a Boha ne
uráželi. — O kom říkáme, že kleje.> Kdo bere" jméno Boží na—
darmo? Kdo zlehčuje jméno Boží;>
Také ten zlehčuje jméno Boží, kdo přísahá bez potřeby.
Abyste tomu porozuměly, vyložím dříve, co to znamená pří
sahati.
Karel a Václav byli v neděli v 10 hodin v kostele na mši
svaté. Druhý den přišel člověk nějaký do školy a žaloval na Karla,
že byl v neděli v 10 hodin za městem a tam tropil uličnictví. On
totiž viděl tam chlapce jiného, který byl Karlovi podoben, a myslil,
že to byl Karel. Co řekl asi Karel panu učiteli, když tak na něj
bylo žalovánoi> Ale pan učitel nevěřil mu hned; co řekl tedy as

nato?
Zajisté, dovolával se Václava, aby dosvčdčil, že v tu
chvíli byl v kostele. Volal tedy Václava za svědka, aby mu do
tvrdil, že mluví pravdu. Mohl to snadno učiniti, poněvadž byl
Václav s ním. Ale někdy nemá člověk nikoho, kdo by mu do
svčdčil, že mluví pravdu. A přece na tom záleží, aby mu bylo
věřeno. V takovém případě může volat za svědka Boha. Ten ví
o všem a jest nejvýš pravdomluvný; On tedy může vždycky
pravdu dosvědčit. Proto také už od starodávna volali lidé v důle
žitých případech za svědka Boha. Tak učinil i Esau. Maje veliký
hlad, žádal na bratru svém čočky. Ale bratr jakub nechtěl mu
ji jinak dáti, leč mu dá právo prvorozenství. Esau slíbil mu je.
Ale jakub nevěřil mu, že to myslí opravdově. Aby tedy Esau
dokázal, že mluví pravdu, řekl: Bůh buď svědkem, že mluvím
pravdu, že ti je dám. Koho volal Esau za svědka? K čemu volal
Ho za svědka? A poněvadž volal za svědka Boha, aby dokázal,
že mluví pravdu, říkáme, že přísahal. Co činil? Proč říkáme, že
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přísahal. Kdo tedy přísahá.> Ano; jest tedy přísaha volání Boha
za svědka, abychom dokázali, že mluvíme pravdu.
Přísahati jest dovoleno, ale jen tehdy, když běží o věc dobrou
a důležitou. Ale někteří lidé přísahají i při věcech nepatrných.
Mnohdy běží pouze o krejcar, a oni volají již Boha za svědka.
Ba někteří činí to z pouhého zvyku i tehdy, když jim nikdo víry
neupírá. Přísahají tedy bez potřeby; a to jest hříšné. Nikdo zajisté
nebude volati za svědka císaře pro pouhou maličkost. A kdyby
to učinil, urazil by ho. Ale Bůh jest nejvyšší Pán, pán nad pány
a král nad králi; jeho tedy tím méně smíme volati za svědka
k věcem nepatrným, neb bez potřeby. A kdo tak činí, zlehčujc
či zneuctívá jméno Boží a hřeší. Zlehčuje tudíž také ten jméno_
Boží, kdo přísahá bez potřeby, zvláště kdo při věci nepatrné a\ze
zlého zvyku přísahy užívá. Kdo zlehčuje také jméno Boží N. N.
Kdo zlehčuje jméno Boží předem? Kdo po druhé? Kdo po třetí?
Celé to poví N. (Nacvič.) Ještě jednou: Co zakazuje se v druhém
přikázání Božím? Co znamená zlehčovati jméno Boží;> Kdo zlehčuje
jméno Boží? O kom říkáme, že bere jméno Boží nadarmo? O kom
říkáme, že kleje? Co znamená přísahati? Kdy není dovoleno
přísahati?
Poznaly jste, milé dítky, co se zakazuje vdruhém přikázání.
Každému z vás záleží zajisté na tom, aby ho měl Bůh rád. Varujte
se tedy těch věcí, o nichž víte, že Bohu nelíbí se. Nenavykejte
si bráti jména Božího nadarmo, tím méně klít neb bez potřeby
a při věcech malicherných volat Boha za svědka. Když pak při
modlitbě neb při vyučování náboženském neb i z příčiny rozumné
jméno Boží vyslovujete, vyslovujte je vždy s nejvyšší uctivostí.
Pamatujte, že to jsou jména bytosti nejvyšší a k nám nejvýš
dobrotivé, aneb jména osob svatých neb věcí posvátných a za
svěcených Bohu, a ta že nutno vždy jen s úctou vyslovovati.

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Pokračování)

54.

Vypravoval jsem vám již o mnohých zázracích, které činil
Pán ]ežíš; povězte mně, které jste si pamatovaly? A proč asi
konal Pán ježíš zázraky? Předešle jste slyšely, že tím potvrzoval
své učení, aby lidé věřili, že je přislíbený Mesiáš; spolu pak těmi
zázraky lidem dobrodiní prokazoval; nebo Pán Ježíš všude všem
dobře činil a pomáhal. (Op.) Pomáhal v potřebách tělesných, ku
př. uzdravením (příklady) a v potřebách duchovních ku př. útě
chou, odpuštěním hříchů (příklady). Dnes připomenu vám ještě
některé příklady o dobročinnosti Pána ježíše. — jednou k Němu
Rádce duchovní.

38
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útočiště vzal jistý člověk, jenž stižen byl malomocenstvím. To byla
nemoc hrozná; udělaly se boláky a rozežraly se tak, až úd bolavý
uhnil. Lékaři nemoc tu vyléčiti nedovedli; avšak onen malomocný
dobře věděl, že by mu Pán Ježíš pomoci mohl a proto pln dů—
věry k Němu volal: »Pane, budeš-lity chtíti, můžeš mne očistiti.c
Povšimněte si, jak že praví, že by ho mohl Pán Ježiš vyléčiti?
»Bude—lichtític. Lékaři by taky mnohdy chtěli, ale nemohou;
o Pánu Ježíši však vyznává malomocný, že co bude chtít, to se
stane; věřil tedy, že Pán Ježíš šechno může, čili že je všemo
houcí. Znal ale také Jeho dobročinnost, vždyt slyšel o tolika
dobrodiních, jež Pán Ježíš lidem prokázal, a proto s důvěrnosti
k Němu volal o pomoc. A Pán Ježíš ho vyslyšel; vztáhl ruku
svou, dotkl se ho a všemohoucím i dobrotivým slovem odpověděl:
»Chci, buď čistlc a hned člověk ten byl očistěn a zdráv. Co tím
zázrakem dokázal Pán Ježíš? — Máme tedy vždy, zvláště v ne
moci důvěřovat v Ježíše Krista. Může nám pomoci? A chce nám
pomoci.> Poslechněte o tom ještě jiný příklad. Přicházel jednou
Pán Ježíš do Kafarnaum a tu Mu vyšel vstříc setník vojenský
s prosbou za uzdravení služebníka, jenž byl těžce nemocen. Pán
Ježíš ochotně slíbil, že přijde a uzdraví ho; ale setník pln pokory
odpověděl: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou
(do příbytku mého), ale toliko rci slovem a uzdraven bude slu
žebník můj.c Pozorujte tu hlubokou pokoru setníka a spolu pevnou
důvěru jeho, že Pán Ježíš může uzdraviti i ze zdálí, třebas nemoc
ného ani neviděl. Pochválil Pán Ježíš tu pokornou důvěru setní
kovu a služebníka jeho uzdravil. Že se toto chování setníkovo
Pánu Ježíši tak líbilo, říkají věřící, když Pána Ježíše v nejsvětější
Svátosti oltářní přijmouti mají (jak později uslyšíte) podobně jako
setník: »Pane, nejsem.
Jako v nemoci, tak pomáhal Pán Ježíš i v nesnázích, ku př.
při bouři na moři. Plavil se jednou na lodičcc přes moře sučen
níky Svými a námahou denní přemožen usnul. Tu však pojednou
strhla se veliká bouře, která lodičkou sem tam zmítala, tak že
učenníci plni bázně před utonutím zbudili Pána Ježíše zděšeným
křikem: »Pane, zachovej nás, hynemec.> Pán Ježíš pokáral jejich
malomyslnost, že se děsili možného zahynutí, ačkoliv Pán Ježíš
byl s nimi, pokynul větrům a tyto hned ustály a moře se utišílo.
To jak uzřeli přítomní, s udivenlm řikali mezi sebou: »Kdo jest
tento, že ho větrové i moře poslouchajía;> A zdali pak byste vy
těm lidem mohly odpověděti na tu otázku;> Kdo pak může po—
roučet větrům, moři a celému světu, co a jak se má dit? Ano,
Bůh, poněvadž je všemohoucím Pánem celého světa; když ale
tuto větrové a moře poslechlo Pána Ježíše, poznáváme, kdo že je
Pán Ježíš? (Jest všemohoucí Bůh). Když pak přeplavili se přes moře
a přišli do země, kde pohané bydleli, potkali se- s nimi dva muži
zlým duchem posedlí; o takových nešťastnících jsem vám již po
vídal, v čí že moci byli,> Jako zlý duch onoho člověka ve škole
v Kal'arnaum, tak i tito zlí duchové se Pána Ježíše ulekli; proč.>
Ale Pán Ježíš zahnal je z těch mužů _do vepřů tam, se pasoucich
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a tito zlými duchy poplašeni uvrhli se do mořea utonuli. Ijiného
posedlého člověka, který působením zlého ducha ztratil řeč, zbavil
toho škůdce pekelného a řeč mu navrátil. Všichni lidé vidouce to
dotvrzovali, že takové věci nikdy ani od proroků neviděli; tato
moc nad ďábly že jen od Boha pocházeti může; a zdali tedy
fariseové v Pána Ježíše uvěřili? Považte tu nevěru jejich; oni se
ještě Pánu Ježíši rouhali, že prý zlé duchy vyhání mocídáblovou!
— Při jiné příležitosti dovolávali se pomoci u Pána Ježíše dva
slepci a s důvěrou I-Io prosili: »Ježíši, Synu Davidův, smiluj se
nad námie. Proč asi jmenovali Pána Ježíše synem Davidovým?
Povím vám to. 0 Mesiáši bylo prorokováno, že bude pocházeti
z rodu Davida krále; když tedy ti slepci volali: »Synu, nebo-li
potomku Davidův; co chtěli tím asi říci? Vyznali tak, že věří
v Pána Ježíše jakožto přislíbeného Mesiáše. Když pak na přímou
otázku Ježišovu, věří-li, že by jim pomoci mohl, osvědčili pevnou
důvěru svou, dotkl se očí jejich a hned prozřeli, () čemž pak
všude s vděčností hlásali. Také člověku od narození slepému na
vrátil Pán Ježiš zrak tím, že plívnuv na zem, udělal ze sliny bláto
& tím pomazav oči slepému, poslal jej umýt se v rybníku Siloe,
což když učinil, nabyl zraku. To způsobilo veliké udivení mezi
lidmi, takže mnozí ani věřiti nechtěli, že je to onen slepec, který
žebral. l sama rada farisejská vyšetřovala zázrak ten a dala si
předvolati rodiče toho člověka uzdraveného, aby dosvědčili, zdali
to syn jejich a zdaž sc slepý narodil. Když rodiče to dosvědčili
a člověk onen opětně vypověděl, jak zázračně zraku nabyl, fari
seové, místo aby uvěřili v Ježíše Krista, nařkli jej, že porušil den
sváteční, když slinou bláto udělalatim oči slepce natřel; uzdrave
ného člověka ale, že v Ježíše Krista uvěřil, vyloučili ze své spo
lečnosti náboženské. On ovšem nic si z toho nedělal, ale tím
vroucněji přilnul ku Pánu Ježíši a dozvěděv se, že Ježíš jest Syn
Boží, vyznal veřejně víru svouv Něho jakož Syna Božího apadna
klaněl se Jemu. Nevěru fariseů však pokáral a odsoudil Pán Ježíš
jakožto přetěžký hřích.
Zpráva o dobročinnosti Pána Ježíše roznesla se i do krajin
pohanských; když pak Pán Ježíš jednou i tam zavítal, pospišila
jakás žena pohanka k Němu, aby poprosila I-lo za dceru svou
zlým duchem trápenou. Pán Ježíš, aby zkusil vytrvalost prosby
její, po delší chvíli prosebného voláni jejiho nedbal, až i učenníei
počali se za ni přimlouvati. A té příležitosti použil Ježiš, aby
ukázal učennikům, jak mylné jest domněni židů, jakoby Mesiáš
jen pro židy poslán byl, ne pak i pro ostatní národy pohanské,
kteréž židé měli ve zvyku jen jako psy považovati. Když Pán
Ježíš toto mínění židů ženě připomenul, ona v pokoře klanějíc se
Pánu Ježíši, neustávala přec plna důvěry prositi: Pane, smiluj se
nade mnou a pomoz mi; vždyť i štěňátka jedí drobty, které pa
dají se stolu pánů jejich, jako by chtěla říci: Pomaháš-li židům
všem tak ochotně a dobrotivě, i pro mne ubohou matku budeš
zajisté míti milosrdenství, abys mi zachoval nešťastnou dceru.
Důvěrnou tou prosbou pohnut pochválil Pán Ježiš viru jeji adceru
*
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její zlého ducha sprostil. Vidíte tu opět, jak velice vám prospěti
může u Pána Ježíše modlitba rodičů vašich. Chovejte se tak,
abyste si přímluvy rodičů svých zasloužily a Pán ježíš pak se vás
ujme, před nemocí, vás chrániti bude a vám přispěje, kdyby
i zázrak učiniti měl.

Vypravoval jsem vám mnohé příklady, jak Pán ]cžíš lidem
dobrodiní prokazoval, ano i zázraky činil, jen aby jim 'zpomohl.
Tak zopakujte mi v krátkosti, co jste dnes o Pánu ]ežíši slyšely?
Pamatujte si tedy, »že Pán Ježíš všude všem dobře činil a po—
máhala. Pomáhal dítkám, když se za ně rodiče přimlouvali, po
máhá ale až dosud i rodičům, když hodné dítky za ně se modlí.
I vy tedy nyní pomodlítc se k Pánu Ježíši za své milé dobré
rodiče.
(Pokr.)

Zdali měnila Jednota Bratří Českých svoje
učení o velebné svátostl?
Píše Dr. ANT. LENZ, domácí prelát Jeho Svatosti Lva XIII. a probošt na Vyšehradě.

(Pokračování)

Avšak jinak se věci mají stran otázky: zdali Kristus Pán
jest v Eucharistii přítomen a jakým způsobem? Katolíci věřili,
jakož známo jest, vezdy, že jest Kristus Pán na oltáři přítomen
skutečně, v pravdě a podstatně přepodstatněnim, t. j. proměnou
celistvé podstaty chleba a vína v tělo a krev Páně, a s nimi sou—
hlasili kališníci. Avšak děkan Hilarius vytýká Rokycanovi, že kněží
kališničtí, jakž by byli podle kompaktát povinni, nehlásají: že
pod způsobou chleba jest netoliko tělo, ale i krev Páně, a pod
způsobou vína netoliko krev, ale také tělo Páně, a naproti tomu
tvrdí, že jest pod prvou způsobou jcn půl svátosti, a káží, že není
v ní Kristus všechen, ano oni prý zovou příjímání pod jednou
svatokrádežným, manichejským a kacířským. ]inak držel o ve
lebné svátosti Petr Chelčický, neboť ten podle Viklífa hlásal, že
jest sice Kristus Pán skutečně a podstatně přítomen v Eucharistii,
ale nikoliv přepodstatněním, alcbrž že zůstává i po posvěcení
chléb chlebem a víno vínem, ale ve chlcbě a vině že jest tělo
a krev Páně. Na Táboře však dvojí byl náhled o Eucharistii.
jedni pravili, že sice v ní není Kristus Pán skutečně, v pravdě
a podstatně s tím tělem, které za nás na kříži pnčlo, ale pouze
mocně, svátostně a duchovně, druzi však tvrdili, že jest chléb a
víno pouze znamením těla a krve Páně.
I nastává otázka, jakou as náuku držela jednota Českých
Bratří o velebné
trvala?

svátosti a zdali při svém učení o ní také se—
v

V historii »o těžkých protivenstvích Církve Ceskéc, kteráž
byla od bratří u vyhnanství v r. 1632, a to jakž podle kázně
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Bratrské ani jinak býti nemohlo, autoritou biskupa Jednoty Amosa
Komenského, se vypravuje: že v roce 1609 ') byla Bratřím kaple
»Betlémc v Praze, pro Husova někdy kázání slovutná, propůjčena,
jakožto vlastním Husovým potomkům. 2) Mám za to, že slova tato
vyjádřují ten rozum, že Cešti Bratři neboli Jednota jejich z roku
1609 držela nejpřesněji učení Jana Husí, anebo že byli Bratři
pravými a přesnými žáky Mistra Jana Husí. Tou dobou přizná
vali se Bratři ku své konfessí z r. 1535. Tuto konfcssi znal Amos
a na sklonku života svého veřejně prohlásil, abychom užili výroku
v katolické Církvi obvyklého, jako ex cathedra, že konfcsse tato
jest jádrem všech Pisem, a co ona do sebe drží, to že on smrtí
_svoupečetí.“) Není dále možná, nepřiznatí, že Amos Komenský
učení Jana Husí znal, nebot jej do počtu svatých mučenniků
přijal a dobře věděl, že se Bratři stran svého učení Husa dovo
lávají. Musí se tedy říci: že Komenský, jako biskup Bratrský,
a tedy jako theolog z povolání učení Husovo do podrobna znal
a že zajisté učení Bratří, jak jest vAmsterodamské konfessi (recte
v konfessi z r. 1535) obsaženo s učením Jana Husí srovnával,
a že tedy dospěl touto cestou k tomu, že jsou Bratří přesnými
žáky Mistra Jana Husi. Jest ovšem pravda, že jsou Bratři s Janem
Husem ve mnohých kusích za jedno. Jan Hus í Bratři vyznávají,
že jest Církev sborem vyvolených, ita Církev bojující zde na
světě; hlavou její jedinou a výlučnou že jest Kristus Pán, vidi
telné hlavy Církve že není nižádné, avšak přes to, že jest Kristem
Pánem ustanovena svatovláda z posvěcení, kteráž pozůstává zbí
skupů, kněží a jáhnů, avšak biskup a kněz na rovni prý jsou
řádem svým. Z obojí strany tedy vyznávají, že jest církevní societa
societou nerovnou, z duchovenstva a laiků pozůstávající. Avšak
kdežto Jan Hus tvrdí, že jest Zákon Boží důstatečný ku správě
Ciikve a že není potřebí nižádných zákonů, a tudíž upírá, že by
měla Církev moc zákonodárnou, soudnou a výkonnou, přikládají
Bratři k vůli řádu své Jednotě moc zákonodárnou, soudnou i \ý
konnou, ano i moc, rozhodovatí o učení, zdali by s Písmem sou
hlasilo čili nic, odkudž povstala také přísná censura knih v téže
Jednotě, ač i Jednota jakož i Jan Hus Písmo za jediný a vý
lučný pramen náboženství křesťanského vyhlásili, a křesťanům za
povinnost uložili Písmo čistí a znáti. Bratři tvrdí, že bývá hříšník
ospravedlněn pouze věrou beze všech skutkův, Hus však jistí, že
víra sama bez skutků není důstatečnou příspůsobou k dosažení
ospravedlnění. Bratři učí ve svém spisu obranném naproti Sa
.muelovi Martiníovi, že i oni náležejí k evangelíkům, neboť prý
oni drží jako všecky evangelické církve, že se děje ospravedlnění
hříšníka darmo z pouhé milostí Boží skrze víru Ježíše Krista;
Hus tedy podle dotčené obrany, kteráž se Amosoví Komenskému
připisuje, nebyl evangelíkem, nebot on není z těch, kteří by víře
.) Když totiž protestantští stavové na Rudolfovi Il. majestát vynutili

l-listorieotěžkých2
Viz »Vlastc XI., protivenstvích Církve české. Str._.108Kap. 40, n. 3
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nástrojné Lutherově přikládali ospravedlnění, jakž by tedy bylo
lze tvrditi, že jsou byli Bratři vlastní potomkové Husovi? Bratři
podle Lutra věřili, že každý může, ano musí býti jist, o svém
ospravedlnění, kdežto Hus s katolíky učili, že neví člověk o sobě,
zdali by byl lásky hoden před Bohem anebo nenávisti. Bratři
také tvrdili, že milosti nenabývá leč jen ten, kdož jest k životu
věčnému přcdzřízen právě tak, jak byli z Kalvína naučení: Hus
však toho nemá, aby všech předzvěděných z údělu milosti vylu
čoval, ač ani jeho .náuka není s katolickou souhlasna. Bratři při
jímali pouze dvě svátosti, I—Iusvšak sedm. Bratři zavrhovali, právě
jako Lutr, oběť mše svaté, jako zlořečcné modlářství, Hus však
netoliko, že věřil, že mše svatá jest obětí novozákonní Kristem
Pánem ustanovenou, ale on ji také sloužíval. Bratři zamítají očistec,
orodování za věrné duše, úctu svatých, ostatků a obrazů jejich,
kdežto Hus svaté uctíval a vzýval, zvláště však Matku Boží.
jestliže však takto se mají věci 5 věrou jana I'Iusi a Českých
Bratří, jakž by mohlo býti pravdou, že byli oni žáky a pravými
potomky jana Husí, jak tvrdí biskup Ccských Bratří Amos Ko
menský? Ubohý jan Hus neměl žádných přesných žákův, ale
to nevadilo, ani Kališníkům, ani Táborům, ani Petrovi Chelči
ckému, ani jednotě Bratří, aby nenazývali Husa mučenníkem, a
to mučenníkem za pravdu Boží! Těm všem samozvaným žákům
jana Husi se může právem namítati: jestliže jan Hus za pravdu
Boží umíral, jakž by vy jste mohli se chlubiti, že jste v držení
pravdy Boží?
Avšak ve spisu svrchu naznačeném naproti Samuelovi Marti
niovi tvrdí Amos Komenský zejmena, že učení Bratři o velebné
oltářní svátosti přímo od Husa pochází. Amos Komenský přede
vším dí: že Bratři zůstávají na tom, což byli k Lutrovi a Me
lanchtonovi vyslovili, že »jsou ve večeři Páně tělo a krev Páně
přítomny posvátně, duchovně, mocně a právě, a tak prý jednota
od počátku věřila. Posvátně, poněvadž chléb ten a víno nejsou
již chlebem a vínem, ale věc oddána k tomu, aby slouly a byly
tím, což znamenají. Duchovně, poněvadž tělo a krev Páně nejsou
tělesným a hmotným bytem, smyslům těla pochopitelně, a duchu
věrou obdařenému čitedlně. Mocně poněvadž skrze tu službu moc
života Kristova plyne v srdce věřících čitedlně jim. Právě proto,
že to není žádná domnínka, ale tak pravdivě se děje, jak pravdivě
jest Kristus pravda a Amenx ')
Tak Amos Komenský o učení Bratří stran velebné svátosti.
Podle toho věřiliBratři, že jest Kristus Pán v Eucharistii posvátné
mocně a duchovně. Na to doleji'-') dí: »Naši předkové oddělivše
se od modlářů k obzvláštnímu v duchu tichosti Bohu sloužení
musili jsou také užívati nějakého jména, kterýmž by . . . . nazý
váni býti mohli. Husity se nazývati již'ncmohli, poněvadž jméno
to uchvátili již jiní, kteříž od šle'pějí jeho zase byli odstoupli a
') X. str. 37.
') XXVll, 125 a 126.
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ku poslušnosti Antikristové Stolice (čtyry toliko artikule sobě vy
mínivše) se navrátili . . . . Přes to však v paměti měli základ pře
svého praeceptora Husa, že zákon Boží jest dokonalý ku spravo
vání Církve rytěřující.a Kališníci tedy odstoupili podle Komen
ského od Jana Husi, ') Bratři prý nikoliv, zvláště co se týká ve
lebné svátosti. A proto prý se jim od Martinia křivda děje, když
jim předstírá, že zkalviništěli, zvláště v artikuli o večeři Páně. Ne
od Kalvína prý, ale od M. jana Husa (po Pisních svatých) jednota
naše smysl svůj o svátosti této vzala a posavad drží. Nech se
čte, dí Komenský dále, Husova postilla (Kázání na Boží Tělo),
najde se týž smysl, že chléb jest tělem Páně a víno krví Páně
posvátně, a že se věrou požívá tělo Kristovo a krev od samých
těch, kterýž Krista v sobě skrze viru přebývajícího mají: jiní ne
hodní a bezbožní posvátnost toliko tak velikého tajemství že při
jímají, a protož sobě toliko odsouzení jia pijí. Užívá sic M. Hus
mluvení tehdáž zvyklého »pod způsobem chlebac; avšak na je—
diném toliko místě, a tu dokládá: »posvátně pod způsobem
chleba.“
Patrně hledí Amos tuto Husa k svému smyslu přitáhnouti,
avšak marně, a že tak činí jest při nejmenším podivné. Vždyť
musel znáti vyznáníHusovo, kteréž byl učinil, jsa ve vězení Kost
nickém o této svátosti.2) Vyznává totiž Hus, že jest ve velebné
svátosti totéž tělo, které se 2 Marie Panny narodilo a za nás na
kříži trpělo, a tatáž krev, která za nás na kříži vylita byla. Hus
vyznává dále, že se děje na oltáři proměna chleba a vína v tělo
a krev Páně a vyjádřuje slavně: »Numquam praedicavi, quod in
sacramento altaris manet substantia panis matcrialis, de quo me
veritatis inimici accusanm Nikdy jsem nekázal, že ve svátosti
oltářní zůstává podstata chleba hmotného, z čehož mne viní a na
mne žalují nepřátelé moji. Ze slov těchto jest patrno, že Hus
nevěřil tak, jak podkládá jemu Amos, a že takové svědectví
o něm vydávaje, řadí sebe nikoliv ku přátelům, ale ku nepřátelům
Husovým, čili k žalobníkům, kteří svědčili na Husa, že by byl
tak věřil, jak o něm zprávu dává Amos. Ano Hus vyznává ne
toliko, že jest tělo Páně pod způsobou chleba, ale že jest pod
touže způsobou per transsubstantionem (přepodstatněním), a taktéž
že jest i krev Páně v způsobě vína přítomna. On vyznává dále,
že jest Kristus v každé způsobě celý, že jest v Eucharistii trvavě,
ano že jest v každé částce každé způsoby celý. A tak dává na
jevo víru plně katolickou a slovy téměř takovými, jako sněm
Tridentský. a)
') V tom se Amos poněkud mýlí. nebo již věta, že podrželi kališníci
učení Husovo. že zákon Boží jest důstatečen ku správě Církve Boží, povídá
něco zcela jiného. Ano může se říci. že kališníci spíše se mohou zváti žáky
Husovými nežli Bratři, aspoň v počátcích svých.
") llus. De Sacramento Corporis ct Sanquinis Domini.
:) Dr. Václav Sturem dí ve svém spisu »Srovnánic str. 372: »Přibram
zřejmě vyznal, že jest Kristus Pán na oltáři přítomen přepodstatněním, aJan.
Hus prý také mnohým znal na otázku: Zdali by byl na oltáři po posvě
cení chléb, že ví, že Vik el“tak učí, on však že drží se svatými doktory.
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Vyznání toto M. jana l'lusi poráží na dobro rčení ]ana Amosa
Komenského, že by učení Bratří Českých o velebne' svátosti z Husa
svůj původ vzalo. Nemohu se tomu ubrániti, abych se nedomýšlel,
že Komenský dobře znal poslední doby M. Jana Husi, že mu
nebyly neznámy poslední spisy jeho. Znal-li je, pak nebyl Amos
valným přítelem pravdy historické.
Z Jana Husí neměli tedy Čeští Bratři svého učení, jakož
sám llus svědectví činí, ani z Kalvína, jak zase Amos Komenský
jistí. Odkud je tedy přibrali? je pravda, že se vtom učení, kteréž
na počátku drželi, postupem časů měnili, jak jim předstírá pastor
Martinius z Pirny, dříve pastor u sv. Havla v Praze?
Co se první části otázky této týká, s'uší následující věci na
zřeteli míti: Bratřím Českým se říkalo »Valdenštíc, ačkoliv oni
to jméno od sebe odmítali, ač měli s nimi množství článkův Spo
lečných. Měli také k tomuto odmítání dosti závažné příčiny. Píšíť
zajisté k panu Albrecht0vi: »Pak jakož nám mluví o Valdenských,
že sú oni odsúzeni, my jich v ničem nezastáváme, i všech rot,
které by včem scestné byly proti víře Pána Krista a všem skutkoum
křesťanským pravým. Neb jsme k nim nepřistúpili, abychom od
nich naučenie teprv přijímali, ale oni nekteří k nám, i sú i dva
povolní s námi pravdě. jakožto kněz jeden starý, kterýž s vděč
ností obliboval ty vieci, které sú při nás, a poslúžil nám v tom,
v čemž žádán byl v milosti. I druhý kněz Steffan také byl po
volil a poddával se tak, což bychom při něm znamenali scestného
při vieře Pána Krista proti zákonu Božiemu a proti Cierkvi, že
chce rád opraviti. A také jsme toho zpraveni, že když jej odsu
zovali, i na kázání ohlásili, že by jemu nedávali víny žádné takové,
by v čem blúdíl, než že nebyl v poslušcnství kostela Rímského,
a proto že má býti upálen podle práv našich (P). . . Ale my zase
pravieme, že ti, kteří sú vypadli z viery Pána jesu Krista živé
i z lásky neomylně a tak z jednoty Cierkve svaté, tyf odsuzují
práva Krista jcžíše skrze Ducha svatého k věčnému ohni, jako
Písma apoštolská oznamují. A tak náš původ jest tím obyčejem,
jakož jsme prvé pověděli. Protož neměli bychom býti pro Val
denské odsúzeni, neb jsme k nim nepřistúpili, ale oni někteří
k nám.c ')
Bratři se tedy Valdenských zřckli pro nebezpečenství, které
jim hrozilo, když by jimi byli jmíni, ač Valdenských stále vyhle
dávali a o nich se domýšleli, že by as oni mohli býti v držení
pravé víry Páně. Odtud také s nimi “zápolili i před ustavením
Jednoty, a při jejím ustavování, k ním také vyslali do Vlach Bratra
Lukáše v r. 1497, majíce za to, že by oni byli potomci té pravé
Kristem Pánem zřízené Církve.
Bratřím bylo také dáváno jméno Pikhartů, o čem oni sami
zprávu dávají, tvrdíce, že se jim křivě přikládá jméno Valden
ských anebo Pikhartů. Pikharty byli za oněch dob jmenováni ti,
kdož zapírali, že jest Kristus Pán v pravdě, skutečně a podstatně
.) Goll. Quellen. l. 98. E.
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v Eucharistii přítomen, a tvrdili, že jest ve velebné svátosti pouhé
znameni těla a krve Páně, a také i ti, kdož děli, že by Kristus Pán
byl v Eucharistii pouze duchovně přítomen.
Jak se právem domýšlíme, byli na Táboře za času Petra Chel
čického směrem k učení o velebné svátosti dvě strany. jedna
strana tvrdila, že jest ve velebné svátosti pouhé znamení těla a
krve Páně, a druhá strana však připouštěla nějakou přítomnost
Páně v Eucharistii, ale nikoliv, že by Kristus Pán v ní byl při
tomen skutečně a podstatně, ale pouze mocně a duchovně. Chel
čický poráží v Replice naproti Mikuláši z Pelhřimova čili naproti
Biskupcovi oboje toto mínění, i že by ve velebné svátosti bylo
pouhé znamení těla a krve Páně, i že by v ní byl pouze duchovně,
mocně, anebo s milostí svou, ano on klade obojí tento blud na
rovno. '
Chelčický sám hledě pilně k Viklifovi zvláště ohledně učení
o velebné svátosti, přijal jeho náuku, že podstata vína a chleba
se nemění v podstatu těla a krve Páně, ale že zůstává na oltáři
po posvěcení chléb a víno, jako před posvěcením, ale v chlebě
a ve víně že jest skutečně, v pravdě a podstatně tělo a krev
Páně, a tuto svoji z Viklifa vypůjčenou náuku hájí, zle se horše
na katolickou Církev, že učí, že jest Kristus Pán na oltáři v způ
sobách chleba a vína přepodstatněním, způsobem drsným užívaje
důvodův svého mistra jana Viklifa.
(Pokračování)

O známosti

Boha.

Píše VÁCLAV LEFLER farář na Makové.

(Pokračování.:

lI.

Každá známost založena jest na předchozím poznávání. Každé
poznávání jest výsledek duševního pojímání. Tato činnost duševní
jest dvojí: buď pomocí smyslů,“ aneb pomocí umu uskutečněná.
Výsledek pojímání smyslného sluje vidění, výsledek pojímání
umného nazýváme vědění a věření. Známost Boha může dle toho
býti: Boha viděti aneb o Bohu věděti, aneb v Boha věřiti. V ná
sledujícím stanovíme tři věty, z nichžto první zní:

1.Bůh jest neviditelný

Že Bůh světlem přirozeným rozumu lidského co do jestoty
své poznati se může, neupíráme. Tím bychom přišli v konflikt se
sněmem Vatikánským, který ve své konstituci o vířekatolické C.H.
stanoví, Deum naturali humanae rationis luminc e rebus creatis
certo cognosci posse. K Řím. 1, 20. Tato známost jestoty Boha
vychází od smyslů a upírati ji, bylo by nesmyslné, bláhové.
1) Dr. Ant. Lenz: Učení Chelčického o Eucharistii.
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Bůh co do bytnosti Své okem smyslným postřehnut býti
nemůže, bezprostředně to znamenají slova: Bůh jest neviditelný.
Avšak ani umem svým duše lidská Boha co do bytnosti bezpro
středečně pojmouti nemůže, i k tomu odnáší se naše věta.
Bůh jest neviditelný, znamená tudíž tolik jako: Bůh jest
věcně a bytostně od světa bezprostředně nepoznán.. Známost
o Bohu, 0 Jeho bytnosti, bezprostředečnou míti nemůžeme a ne
smíme i proto, jelikož sněm Vatikánský stanoví: Deus praedi
candus est re et essentia a mundo distinctus.
Svět jako souhrn omezenosti času, prostoru, smyslu a umu
nemůže nikdy býti měřítkem bytnosti nekonečné Boha Stvořitele.
Uznávajíce takto svoji neschopnost naprostou bezprostředečného
poznávání Boha, jest známost naše Boha toliko prostředeční, ale
ne snad pouze negativní.
Bůh jest neviditelný, neznamená tudíž: o bytnosti Boha nám
ničeho ani viděti ani věděti nelze; nýbrž toliko: naše známost
bytnosti Boha ze stanoviska pouhého světa jest naprosto smyslu
a umu našemu skrze bezprostřední vidění nemožná. Tuto nemož
nost přirozenosti duše naší, bezprostředně poznati bytnost Boha
Stvořitele v oboru přirozeného poznání, upírají všickni skorem
tak zvaní němečtí filosofové, kteří ideu Boha neztratili. Oni mo
hutnostem poznávacím naší duše připisují schopnost netoliko bez
prostředního nazírání bytnosti Boží, nýbrž i dokonalé poznání
skrze spojení se a skrze stotožnční se s bytnosti Boha.
, Oproti těmto hlasatelům všebožství dlužno nám hájiti větu,
že Bůh co do bytnosti Své jest světu, t. j. stvořeným mohutno
stem poznání našeho přirozeného, neviditelný. Fichte, Schelling
Hegel v souvislosti s Kantcm honosí se známostí Boha a sice
]eho bytnosti, ku které dospěli prý bezprostředním nazíráním své
duše, svého jáství. Ovšem nečiní rozdílu mezi smyslnýmaumným
poznáním žádného, majíce buď tělo i duši jednou podstatou za
totožné, aneb aspoň proniknuté vzájemně tak, že na úkor jedno
duchosti duše lidské u nich žádného rozdílu mezi smyslným
a umným poznáním nestává. Proto mluvícc o .oku rozumu 'na
šeho, nečiní podstatného rozdílu mezi okem těla našeho. jinak
ani býti nemůže u těch, kteří veškerý rozdílyr poznání bud' sto
tožňují, aneb setřeli tak, že jenom jednotné, bezprostřední nazírání
jako poznání uznávají.
Tak známost Boha dle nich jest úplné stotožnění se našeho
jednotného poznání Boha ideou s bytností Boha. A tímto stotož
něním vzniká ideabyt' a bytidea, t. i. známost Boha jest pouhý
abstraktní, bezpodstatný pojem. Jak chudá známost Boha jest
u těch, kteří mohutnostem duše naší připisují tak bohatou sílu
bezprostředním nazíráním poznávati Boha, co jest!
Toto poblouznění rozumu lídskéhovoboru filosofiepřenešeno
jsouc na pole náboženské, zplodilo blud zvaný theosoňe.
- Theosofie jest poblouzení rozumu netoliko ale i citu záležejíc
vtom, že připisuje duši lidské možnost Boha bezprostředně patříti
netoliko, ale i v Bohu se kochati, Boha užívati. T heosofie honosí

—567-—
se největší známostí Boha,- a snahy theosoňstické rozšířeny jsou
tou měrou, že v listech veřejných theosoňe s theologií namnoze
stotožňována bývá. Apřece theosoňc jest blud, protože schopnosti
přirozenosti lidské v poznání a milování Boha přílišně nasazuje
a přepíná a při tom nelogicky sobě počíná. Theosoňe totiž jistá
fakta, která se nám jeví v citu náboženském, jako v hlasu svě
domí, ve vědomí naší odvislosti od Boha atd. a kterážto fakta
mají poslední příčinu Boha Samého, stotožňuje s Bohem Samým
a tak dospívá k závěru: že zde na zemi netoliko Boha co do
bytnosti okem duše bezprostředně patřiti, ale i vNěm se kocha'ti,
s Ním bezprostředně se spojiti a Boha užívati můžeme. Tento
stupeň poblouznění náboženského vede v životě k fanatismu, s jakým
se setkávámeuvšech sekt theosoňckých. jelikož zejmena filosofie
novoplatonismu chová v sobě zárodky theosoňstického blouznění,
setkáváme se s touto podivnou známostí Boha u sekty anomoeů —
ariánů, ve středověku obnovením novoplatonismu u albigenských,
katharů, valdenských, bogomilů, fratricellů, lollardů, beguinů,
českých Bratří. Ze Pantheismus hlavně Kantův skrze Optimismus
vede ]: theosoňi, dokazuje Dr. Glossnervjahrbuch fůr Philosophie
und spekulat. Theologie r. 1892. Též i falešný Ontologismus vede
nutně k theosoňi. Že snahy novoplatonické, pantheistické, faleš
ného ontologismu, experimentismu, sensismu nejrozšířenější jsou
za našich časů, kdož by o tom pochyboval. A tím známost Boha
trpí velmi, zvláště u tříd vzdělaných, kteří falešnou ňlosoňí sve
deni jsouce, namnoze s Bohem se stotožňují aneb aspoň toto
stotožňování se s Bohem pravidlem svého života činí. Theosofií
jakožto bludnou známostí Boha život pravý křesťanský se ničí;
nebot víra nemá místa u těch, kteří se chvástají takovou známostí
Boha, že bytnost jeho netoliko bezprostředně nazírají , nýbrž
i užívají.

Proto není zbytečno poukazovati k tomu, že Bůh jest ne
viditelný co do bytnosti Své, přebývaje ve světle nepřístupném,
Jehož bezprostředně poznati viděním smyslným aneb umným duši
naší jest nemožno.
Známost Boha taková byla by nejenom velmi chudá, nýbrž
i bludná. -—

Promluvy k mládeži.
Na den Nejsv. Trojice.
>]doucc, učte všecky národyc.

Slova, která jste právě, milé dítky, slyšely, pověděl Pán Ježíš
sv. apoštolům na hoře Olivetské, když ubíraje se k Otci nebe
skému, aby od Něho odměnu přijal za zásluhy, které si zjednal
na zemi, aby nám u Něho příbytky připravil a orodovnikem tam
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_byl za nás spravedlivým, ještě jednou povolal k Sobě apoštoly
drahé a rozhlížeje se s hory kolem do kola, řekl: »Jdouce do
celého světa, učte všecky národy . . .c
Milé děti! Jako Ježíš Kristus, louče se s milými apoštoly
poslední »5 Bohema jim dává, posledni otcovská přikázání jim
připomíná, podobně i já podle příkladu Pána a Mistra našeho
s posvátného tohoto místa k vám činím.
Jako Ježíš Kristus rozeslal do celého světa svaté apoštoly
svoje, aby šli a učili lidstvo zachovávati všecko, cokoli jim při
kázal, tak také dobří rodičové vaši a my učitelové vaši rozešleme
vás, až dospějete, do světa šírého a vzdáleného. Snad potom
nikdy už nás neuvidíte, snad zapomenete sc sebe tázati, jako sv.
apoštolové Mistra svého, když od nich odcházel, neptali se: kam
jdeš? Odejdete od rodičů milých a snad jen požehnání jejich, to
naučení učitelů svých ssebou do světa vezmete. A nevíte, co ve
světě vás čeká. Vždyt' »nevyzpytatelní jsou soudové Boží a ne
vystihlé cesty Jeho. Nebo kdo poznal smysl Páněx, dosvědčuje
dnešní sv. epištola; vy nevíte, kam vás Bůh ve své prozřetel
nosti doprovodí, kterak s vámi ve své moudrosti naloží. Inemám
dnes jiného přání, než abyste vyplnily ty naděje, které do vás
rodičové i učitelové kladou a které tlumočím slovy Ježíše Krista,
jež řekl apoštolům Svým, když do světaje posýlal. On řekl: »Jděte
do celého světa, učte všecky národy, . .. učte je zachovávati
všecko, cokoli jsem přikázal vám. A já s vámi jsem po všecky
dny až do skonání světac. Svatí apoštolové ten odkaz Pána svého
plnili věrně. Oni měli jíti do celého světa. Že tak činili, dosvěd
čují dějiny dostatečně. Sv. apoštol Pavel v celém dalekém okolí
kázal Ježíše Krista ukřižovaného. Jemu učení Kristovo hlásati bylo
rozkoší, jemu Kristus byl životem, pro Krista zemříti bylo mu
ziskem. Evangelium, praví sám, Kolos. l, 6, po všem světě jest,
a užitek nese a roste. Sv. Petr hned po seslání Ducha Sv. tři
tisíce židů získal Kristu. Sv. Jakub, Tomáš a Thadeáš učili v roz
ličných zemích, prostírajících se od Indů až po Arabii a Afriku.
Všichni křtili národy ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Sv., všichni,
vyjímaje sv.Jana, Miláčka Páně, zemřeli smrti mučennickou. Atak
ke konci století druhého viděti,' kterak působením sv. apoštolů
a nástupců jejich učení lásky Kristovy proniklo všechny vrstvy
tehdejšího světa. Učili všecky národy, jak jim kázal Ježíš Kristus,
evangelium kázali chudým, nikde nedávali se zdržovati, uzdravo
vali nemocné, hlásali, že přišlo lidem království Boží, učili je za
chovávati všecko, cokoli jim přikázal Pán, svědectví vydávali
pravdě a neustávali, třeba přišly časy, kdy ze škol vyháněli je,
a každý, kdo je zabíjel, domníval se, že bytím službu prokazoval
Bohu. Jan 16, 2.
A podobně i vy, milé děti! Vyjdete jednou do celého světa
a v tom světě dle příkladu apoštolů svatých učte všecky národy!
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Sv:, ve jménu nerozdílné Trojice
Boží, jejížto znamením každodenně několikráte čelo, ústa i prsa
svá. znamenáte,.budte apoštoly nebes, hlasateli učení Kristova!
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To učení čím dále, tím více snažíce se poznávati svým rozumem,
ústy nikdy nestydte se vyznávati, v srdci je nositi, za ně bojovati!
Učte všecky národy: chudé i bohaté, vzdělané i nevzdělané, téže
nebo jiné národnosti i náboženství! Samy všecko zachovávajíce,
učte také lidi zachovávati všecko. cokoli Kristus Pán ve jménu
svém ústy rodičů i učitelů vám přikazuje! Učte nejprvé tedy sebe
i jiné milovati Boha svého z celého srdce svého a z celé duše
své a ze vši mysli své. Víte, že to jest největší a první přikázání.
Druhé pak jest podobné tomu: »Milovati budeš bližního svého,
jako sebe samého. Mat. 22, 37—39.
K těmto zákonům lásky přidejte však ještě rady dokonalosti!
Chceš-li dokonalým býti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a ná
sleduj Krista! Bud tichý a pokorný! Miluj nepřátely své a dobře
čiň těm, kteří tě nenávidí a modli se za ty, kteří protivenství
tobě činí a utrhaji ti.

_

»Aj, já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa:.
To bylo poslední slovo Ježíše Krista, slovo na rozloučenou
se sv. apoštoly. Ježíš Kristus jako by řekl: To vám slibuji, apošto
lové milí, půjdete-li do celého světa, budete li učiti všecky národy,
budu s vámi až do skonání světa, vašim pracím budu žehnati,
vaše počínání budu provázeti.
Milé děti! Když starý otec Tobiáš vyprovázel svého syna
na dalekou cestu do města Rages, řeklkněmu takto: »Synu můj,
po všecky dny života svého na paměti mčj Boha a varuj se,
abys nepřestoupil některého přikázání BožíhOa. Apodobnou radu
na cestu životem dávám vám, již slovy Ježíše Krista takto vy
jadřuji: Milé děti! jdouce, učte všecky národy, učte je zachová
vati všecko, cokoli ježíš Kristus přikazuje vám, a aj, On s vámi
bude po všecky dny až do skonání vašeho. Amen.
Fr. Chramosta, katech. v Boskovicích.

H+

Listy vědecká.
Jak nakládal Lutr s Písmem svatým.
Biblicko-exegetická úvaha.
Napsal Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
»Lutherum infalsasse ac pseudermenia sua
vitiasse scripturam utriusquc testamenti,
, certius est, quam ut negari queat. :

Wicelius,

De arbore bona 1545.

Poněvadž je bible protestantům, jak známo, jediným a vý
lučným pravidlem víry,') dalo by se očekávati, že sobě prote
stanté této knihy knih budou na výsost vážiti a že budou ve
vlastním náboženském zájmu všemožnou péčí nad tím bditi, aby
bible nižádné pohromy nevzala. Zvláště dalo by se souditi, že
protestanté nikdy nedopustí text písma zjinačiti neb docela
tou měrou změniti a porušiti, by se tím i jeho smysl měnill po
něvadž by taková změna textu Písma měla nutně v zápětí i změnu
v jejich učení. Než dějiny protestantismu, jež jsou v nemalé míře
') Zavrhujíce ústní podání přehlížejí protestanté že i písmo, dokud
sv. knihy nebyly sepsány, bylo živým podáním ústním hlásáním náuky Kri
stovy. Toho uznávají i upřímní a střízlivější protestanté. »Man gibt — do
kládá v ohledu tom proslulý protestantský theolog Semler — nur einen
Bcweis von seiner Unwissenheit auf dem Gebiete der Geschichte, wenn man
die christliche Religion mit der Bibel verw;echselt als ob es, bevor die Bibel
war, keine Christen gegeben hatte; als ob diese oder jene Menschen keine
guten Christen hátten sein kónnen, weil sie von den Evangelien etwa nur
cins, oder von der ganzen Sammlung der Briefe bloss einige kannten. Vur
dem vierten Jahrhunderte war an ein vollst'ándiges neues Testament gar nicht
zu denken. Und doch hat man fortnahrend treue ]ůnger Jesu gesehen . . .:
(Historische Elemente von Hisrsching XXll. pag. 193.). Oslavovaný Less ]ng
praví ještě významněji k věci: »Nicht allcin die Geschichte Christi war be

kannt, ehe sie von den Evangelisten bekannt gemacht \\urde, die ganzc
Rel lgion Christi war bereits im Gange. ehe einer von ihnen schrieb Das
Vater unser wurde ebetet, ehe es bei Matthíius zu lesen war, denn Jesus
selbst hatte es seine ]gůngerheten gelehrt. Die Taufformel war im Gc
brauch, ehe sie der namliche Matthžius aufzeichnete. denn Christus hatte sic
seincn Apostcln selbst vorgeschriebenx ('Iheolog. Schriften, 3. Bd. N. 11.:
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spolu i dějinami bible, poučují nás o něčem zcela jiném. Přesnost
Písma — a to nejen v ohledu kritickém, nýbrž 1dogmatickém, jak
se níže přesvědčíme, — musela ustoupiti strannicky'm zájmům

převráceného učení a byl to právě otec protestantismu Martin
Lutr, jenž se odvážil při všem vychvalování Písma vztáhnouti na
ně ruku a způsobem dosud neslýchaným porušiti Písmo na obhá—
jení nového svého učení o ospravedlněnín) a dobrých skutcích.
Odvážil se toho bud p římo, porušením t. zv. textu, aneb n e
pří rn o libovolným vykládáním bible, aby jeho stoupenci zvláště
málo soudné davy obecného lidu, čtouce takto porušené neb křivě
vyložené Písmo, byli tím snáze získání pro nové proticírkevní
učení »refonmatouac a v náboženské jeho představy a idey uko
1ebáni.Nejsilnějšim spojencem převráceného kázání Lutrova,
vněmž jevila se neobyčejná sebedůvěra, 3) smělost pohrdání auto
ritou Církve utrhačství, násilnictvi a pomstivost měla býti rovněž
převrácená bible. Takto upravenou biblí mělo se nové učení vedle
šíření »čistého evangelia: novými kazateli nejvydatněji podporo
vati a zaslepený lid z lůna Církve do táboru »reformatorac rázem
býti převeden. Byl to jeden z hlavních úskočných prostředků 4)
Lutrových, který měl mu nad »papistyc ") k vítězství dopomoci.
K náležitému posouzení tohoto bezpříkladného počínání Lutra
& jeho pohnutek třeba vytknouti dříve:

a) Hllavní body Lutrova bludného učení

vedlnění

o ospra

člověka pouhou vírou bezevšechdobrých

skutků.
b) Nastíniti stručně jeho h e r m e n e u t ic k e, tomuto učení

přispůsobenézzásad

y, poněvadž oba tyto momenty měly na

falšování bible Lutrem vlivu nejrozhodnějšiho.

Ad A)
jako jiné bludaře svedla i Lutra nezkrocená pýcha a s ní
spojená ctižádost. Domnívaje se ve své samolibosti, že vede život
zbožný, zřízený ve všem dle pravidel řádu, jemuž přináležel, přál
si míti též j is t ot u 0 své spravedlnosti, chtěl b e 2 p e č n ě vě
*) Přísně vzato, měli bychom mezi ospravedlněním a posvěcením (justi
ňcatio et sanctiňcalio) rozeznávati;
než poněvadž se tyto pojmy k sobě
mají jako antecedens a consequens, můžeme pro krátkost rozdílu toho po

minouti

:) Pozoru hodna je charakteristika, kterou Viccl, po nějaký čas
stoupenec Lutra, o něm podává. »Confer illum (Lutherum)
dí — cum
veteribus episcopis, et erunt dissimilia pleraque. Quid, quod tantum odii,

tantumvindictae, tantumtyrannidis, tantummaledicentiac tantum
arrogantiae, tantumaudaciae, tantumluxus, tantummollitici Mile

siae, vix in ullo pseudoprophetarum aut haerecticorum invcnias! Neque enim

ego solusde cjusloquorrebus Regiones plenae sunt Lutheri
luxuriae et tyrannidis.: Apud:Dóllinger. DieReformation.
ihre
innere ')Entwiklung
Wirkungen. budeme
Regensburg
1851.12. Aufl. 1 Bd. pag. 103.
O těchto und
»prostředcíchc
níže mluv
5 Tak nazýval Lutr katolíky aneb též: Werkhteilige, Werkgerechtlcr,
moderne Juden, l—leuchlera po

d ět i, že jeho život' je Bohu milý a jeho dobré skutky záslužné.
Dle jeho mínění nemělo to, co dobrého konal, býti pouze pro
středkem ku křesťanské spravedlnosti, k posvěcení a svatosti ži
vota, nýbrž mělo jeho křesťanskému životu dodávati tako v é

mravní ceny a váhy, aby shledán byl před Bohem spravedliv
a měl otom také jistotu, že platí u Boha za spravedlivého. 5)
Lutr připomíná toto častěji s velikou trpkostí a ještě větší vnitřní
nevolí, že této žádoucí jistoty nemohl jako řeholník nikdy nabytí
ač se všemožně snažil, aby vedl život zbožný v pravdě řeholní. 7)
Než při všem namáhání a mrtvení těla až k smrti") bylo jeho
svědomí, jak podotýká, vždy sklíčenější, jsouc zmítáno čím dál
většími pochybnostmi, ježto se domníval, že mu Bůh není milostiv,
tak že byl blízek zoufalství. V této duševní rozháranosti, v tomto
sobělibém přeceňování svého mravního života s jedné a v této
nedůvěře V'Boha a vyplývající z ní sklíčenosti mysli i svědomí
s druhé strany vzalo původ Lutrovo učení a vůbec celý jeho
system o ospravedlnění člověka, jenž zdál se mu veškeré dosa—
vadní záhady jeho duchovního života rozluštovatí a hledaný dosud
marně vnitřní klid a pokoj zabezpečovati.9) — V rozbouřené a
mnohými výčitkami svědomí sklíčené mysli '") dospěl Lutr, opět
nými mravními poklesky ve své pýšc pokořen, k závěrce, že jest
se člověku v příčině jeho ospravedlnění a Bohu milého života

všeho spolupůsobení

s milostíBožívzdáti

a všecko

jen na Boha a jeho milosrdenství skládati. Stanovil tak proto,
poněvadž se, ovšem mylně, domníval, že nemůže člověk následkem
n a p r 0 st 0 zkažené přirozenosti lidské hříchu n i k d y býti prost,
protože hříšná žádostivost (concupiscentia), která dle Lutra je
sama scb o u hříchem, i v spravedlivém po jeho obrácení zů
stává. Tento v člověku zůstávající hřích se milostí Boží sice při
krývá, skutečně ale neodstraňuje; důsledně třeba je člověku cizí,
jemu p ř i p o č t e n é spravedlnosti, poněvadž je sám neschopen,
aby dospěl ke skutečné vnitřní spravedlnosti, která by před Bohem
platila. ")

Dotknuvše těchto d uševní

stav reformátora označujících

momentů a z nich plynoucích důsledků, pokud tvoří základ jeho
“) Dóllinger
]. c. díl Ill. str. 174 a nn. — Díla Lutr. v dání Val
chovo Vl, 217; VIII, 1183 a j. Tuto nejistotu nazývá proto nestv rou, která
předčí všecky jiné nestvůry v papežství!
7) .Interim tamen — dokládá významně v kommentáři k listu ku
Galatským ——
sub ista sanctitate et íiducia justitiae propriae alebam perpe

tuamdiííidentiam,dubiíationem,pavorem, odiu m et blasphemiam

Dei..

') »Cogercr perpetuo in incertum laborare — pravi ve své bezúzdné
domýšlivosti ——
neque conscientia mea, si in aeternum viverem et operarer,

unquam certa et secura íieret, quantum facere dcberet. ut Deosatis ňerct.- L. c.

*! Srvn. Dóllinger

]. c. 174 a nn.

'“ :Ego ipse — praví ne bez trpkostí a vášně —-non semel offensus sum

usque ad proíundum despcrationis. ut optarem, nunquam
tum hominem.c! (Opp. lat. Witteb. ll, 498.).

esse me crea

“) Viz: Móhler, Symbolik oder Darstellung der dogm. Gegensíitze
der Katholikcn u. Protestanten. Regensburg 1871 pag. 135 u. íT.— Dóllin ger
l. e. díl 3. str. 177 a nn.
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učení o ospravedlnění bez skutků, nastíníme nyní několika tahy
toto učení samo, poněvadž tím zúmyslné porušení bible Lutrem
nemálo ozřejmí a do náležitého světla postaveno bude.
I. Celý system Lutrův o ospravedlnění zdělán je na mylné,
Písmu I") i učení Církve 'a) odporující domněnce, že je člověk pro
svou zkaženou přirozenost a z ní plynoucí malomocnost ne
s e h o p e n , zákon Boží plniti. “) Vše, co činí člověk před ospra
vedlněním, je naprosto zlé a hříšné, co činí po ospravedlnění je
nečisté a s hříchem smíšené. I5') Příčina toho spočívá dle reforma

tora v tom:
a) poněvadž zůstává v člověku i po jeho obrození žád o
s t i v o s t (concupiscentia), která je dle učení protestantů, an mezi
ponoukáním k hříchu a svolením k němu nerozeznávají, již sama

sebou hříchem;

b) poněvadž zákon žádá od člověka nadlidsko

u do

k o n al 0 s t, které člověk nemůže nikdy dostihnouti;
c) poněvadž zákon zřízen je pouze proto, aby člověk poznal

svou neschopnost

k dobrému

a učilse zoufatisám nad

sebou. Při tom doznal arci i sám Lutr, že je to věc n csnad

ná

a n e b e 2 p e č n á , přednášcti náuku o ospravedlnění 2 p o u li é

víry

a vylučovatipři tom naprosto dobré

skutky.

Ano,

aby ukonejšil vlastní svědomí, podotýká nejednou, že pořáde ještě
nemůže se zbaviti vlivu dřívějšího (katolického) učení o ospra
vedlnění, ježto mu svědomí ustavičně dobré skutky připomíná a
". Zach. 1, 3; Mat. 11. 29.; Žid. 11, 6; I. Jan 5, 2. atd.

'“) Trid Sess. VI. de justific. mp. I. etc. can. I. et seqq.
“) Díla Lutr. vydání Walchovo XIX. p. 1212 a nn. Námitka katolických
theologů, že může člověk, když chce, zákon Boží plniti, poněvadž Bůh ne
poroučí nic nemožného, hleděl Lutr odbýti svou pověstnou zásadou: »A pr a e

cepto

(divinoy ad posse

non valet _co__nsequentia.< Tak praví ve

výkladu epištoly ku Galat.: »Est autem ineptissima consequentia a pra ece pt is

argumentari

et concludere

ad opera. Deberemusquidemimplere

legem, et impletione ejus justificari, sed peccatum makloněnost, vůle k zlému,
concupiscentia) obstat. Praecipit quidem lex, ut Deum ex toto corde et
proximum ut nos ipsos diligamus, sed ideo non sequitur: Hoc scriptum est,
ergo fit, lex praecipit dilectionem, ergo diligimus. Tam potens est amor

nosterivitíosus,ut longe superct

amorem Dei et proximi. <

Toto liché učení tvoří základní k'ímen Iutrova systemu o ospravedlnění
a veskrz jej ovládá. Podobně učil \le ] a nchton řka: »Legis impletio est
exigua
et immunda
.
hac vita non possumus legi satisfacere. : Srvn.
Móhlerl
c. pag.. . 6ln
u dovolávaol6
se Lutr slov lsaiáše proroka 64, 6.): :A učiněnijsme
jako (čloxěk) nečistý my všickni. a jako roucho nečisté (ženy) jsou všecky
spravedlnosti naše.< Proto tvrdil Lutr, že i ten nejlepší dobrý skutek je

všedn' ! m hř' ] chem, ano, odvážil se dokonce i říci, že je každy skutek
i spravedlivého sám v sobě těžkým hříchem, že se mu ale pro jeho víru

odpouští. »Opus bonum — praví výslovně — optime factum est ve n i a l (:

peccatum.

Omneopusjusti damnabileest et peccatum

si judicio Dci judicetur. < Srovn. Móhler

Melanchton.

mo rtale,

1. c. pag. 203. Podobně stanoví

řka: »Nosdocuimus, (hominem)justitican sola lide. .opera

nostra, conatus nostros nihil nisipeccatumesse.. Móhlerl. c. p. 204.

Důsledně učí heidelberský katechismus ot. 62.): »Auch unsere beslen Werke
'in diesem Leben sindalle unvollkommen und mit Sůnden belleckt.<
Rldce duchovní.
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ku konání jich ho vybízí, tak že jest mu dnem i nocí proti tomu
co nejvíce bojovati, '“) aniž by se mu dosud bylo podařilo tento
blud úplně přemoci.
Z uvedené hlavni zásady učení Lutrova plynulo samo od
sebe, že je člověku nemožno i s milostí Boží něco vykonati, co
by bylo záslužné a vedlo jej k ospravedlnění před Bohem.")
V tomto trapném stavu, kde je člověk blízek téměř zoufalství,
ohlíží se po pomocníku, ,jenž by mu přispěl a dílo spásy sám
za něho vykonal.
(Pokr.)

O Josefu egyptském.
Apologeticky uvažuje m. dr. EUG. KADEŘÁVEK.
-Pokračování.l_

11. Farao povolal Josefa, by mu vyložil sny. Znatelé památek
egyptských tvrdí, že tento Farao byl jeden z hyksosů, králů
oastevců, a se jmenoval Apapi II. Ač o těchto hyksosech málo
';est povědomo, poněvadž Egypťané, majíce je v nenávisti, když
je byli vypudili, skoro všecko zničili, co by je pamatovati mohlo
na nenáviděné pastevce asiatské, původu semitského, své pod
manitele,: přece vyzkoumali učenci, že jakýsi kmen semitský
z Asie se zmocnil za 14. tuzemské dynastie údolí Nilského, že
hyksos-ové vládli déle než 400 let, že 17. tuzemská dynastie
začala proti nim válku, kterou 18tá ukončila, že v polovici
18. století, když vládla 2. dynastie hyksos-ů, přišel Josef do Egypta
za krále Apapi ll. Sny, které tento král měl, jsou rázu čistě
egyptského. Neboť a) v textu hebrejském se nazývá Nil jeor
jménem egytským, řeku velikou znamenajícím; b) břeh se nazývá
r t e m, sefáh, egyt. sept, metaforou jak hebrejskou, tak egyptskou;
e) zeleň břehu nilského se nazývá hebr. ahu, egypt. aha; d) oby
vateli egyptskému snadno se obnovila ve snu představa řeky
milované, opěvované, božsky ctěné, která činí Egypt rájem, před
stava krávy, obrazu bohyně Isis, země, orby a potravy, před
stava klasů,
ve kterých spočívá bohatství egyptské; e) číslo
»sedm“ je také u Egypťanů číslem mystickým. — Farao procitnuv
ae zhrozilm To čteme také o egyptském princi Baehtanském,
jenž měl sen, v památce egyptské. Hadači a mudrci, jež Farao
k sobě povolal, aby mu sny vyložili, náleželi ke třídě kněžské
:! byli u dvora královského, aby králi radili ve věcech náboženských
:: jemu sny vykládali z posvátných knih »o vědě božskéa Avšak
posvátné knihy hadačům-a mudrcům neprospěly, ač výklad nebyl
Il') Srovn. Dóllingerl.
c. str. 179 a nn. —Vyd. Valchovo V, 701.
") Proto učil Lutr: »Nos nostris justitiis (t. j. konáním zákona Božího
a dobrých skutků) prorsus salvari non possumus.< Apud Dó lling er ]. c.
;.íag 10 Proto horlil proti zákonu jako nesnesitelnému břemenu, který člo
věku jenom strachu nahání a jeho svědomí znepokojuje! L. c. pag. 46 a n.
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tak nesnadný; sny poslal pravý Bůh, a proto knihy pověrečné
byly neschopny je vyložiti; kde mluví Bůh pravdy, tam musí
mlčeti duch lživý. Proto poslal Farao, 'jsa poučen od vrchního
číšníka pro Josefa, jenž, aby se mohl objeviti před králem čist,
podle způsobu egyptského musil býti oholen a čistým šatem
lněným oděn. Josef sny vyložil bez knihy, vnuknutím Božím, jak
o sobě pravil; také dal králi radu, čím by odvrátil od své země
hlad. Zákon sice egyptský trestal smrti otroka, který se zabýval
kouzelnictvím; ale Farao, nejsa původu egyptského, nemohl se
neradovati, že muž, jenž byl téhož původu, jako on, zahanbil
kněze egyptské. A povážíme—li kromě toho, že Josef trapnou
zvědavost Faraonovu ukonejšil, výklad podal, jenž úplně se za
mlouval rozumu, a radu zemi prospěšnou dal, která se nemohla
králi nelíbiti: pochopíme netoliko, že se Josefu nic zlého nestalo,
ale také, že byl odměněn a jemu péče o Egypt svěřena; což se
stalo způsobem zcela egyptským.
„
12. Josef se stal prvním ministrem Faraonovým. Ze farao
nové štědrými se prokazovali k těm, kteří jim věrně a vydatně
sloužili, že jim svěřovali péči o zemi, že jim dávali své dcery za
manželky, dosvědčují památky egyptské. Tak na př. lze čísti na
jednom sloupu egyptském v museu Turínském, že kdosi, jenž se
nazývá Beka, t. j. otrok, o sobě praví, že dostál svým povin
nostem k rodičům, jež nejmenuje snad proto, že nebyli původu
egyptského, že se stal miláčkem Faraona, jehož nejmenuje, že jej
Farao zahrnul důkazy své milosti a jej učinil dozorcem veřejných
obilnic. Na tomto sloupu není bohům egyptským vzdána čest
a chvála, což zvykům egyptským odporuje. Takový sloup mohli
bychom vztahovati k Josefu a jemu na hrob postaviti. Zkoumejme,
co praví bible. Farao řekl k Josefovi: »Všecken lid bude tvá
ústa líbati (slovně přeloženo z textu hebr.), toliko stolicí krá
lovskou tebe budu převyšovati.: Taková moc náležela v Egyptě
tomu, koho Farao vyznamenal důstojnosti »vrchnich ústc; způsob,
jakým Farao tuto důstojnost uděluje Josefovi, jest zcela egyptský.
Dále obdařil Farao Jpsefa prstenem, lněným rouchem a zlatým
řetězem nákrčním. Ze tyto, jakož i jiné skvosty v Egyptě byly
známy a byly odznakem důstojnosti, vysvítá z památek egyptských.
Retěz nákrční nazývá se v bibli rebid; kteréž slovo vzato jest
z řeči egyptské, ve které se vyskytuje repit. Dále kázal Farao
Josefu vstoupiti na svůj vůz druhý a služebníku volati: »Abrek.<z
Abrek jest slovo egyptské a znamená: »Skloňte hlavu.c Dále mu dal
jméno egyptské podle bible: safnat pa'neáh; učenci v tomto jménu
hebrejsky podaném spatřují slovo čistě egyptské Sefnt-p-anken
»přebytek života,: anebo teinet-panh »pokrm, osvoboditel života ,a
safnat rovná se egyptskému: t'af—en-to, zasobitel světa, t. j. země
egyptské. Konečně dal mu za manželku Asenath-u, dceru Puti
fare-a, velekněze města On či I'leliopolis, aby jej přijal mezi
Egyptské a vyznamenal. Egyptské slovo Asenath znamená bud'
majetek bohyně Neith-y anebo sídlo Neithy, anebo Isis ochrani
telka. Tento Putifare 1119'315, rozdílný od Putifar-a 19“©12,
39*
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znamená: Faraonovi darovaný, věnovaný. Byly tři sbory vele
kněžské: v Thebách, Memňdě a Heliopoli. Po způsobu egytském
nazývá bible Egypt celou zemi: kol-erez, egypt. ta-zer-ev. Lidu pak
hladovému říkal Farao: Jděte kJosefu, a cokoli vám řekne, čiňte.
13. »l přišla úroda sedmi let, a obilí v snopy svázané shro
mážděno jest do stodol egytských. Všecka také hojnost obilí
v jednom každém městě složena jest. A byla tak veliká hojnost
obilí, že se písku mořskému přirovnávala a množstvím míru pře
vyšovala. . . . Když pominulo sedm let hojnosti, jež byla v Egyptě,
počalo přicházcti sedm let nedostatku, jež byl předpověděl Josef:
a ve všem světě rozmohl se hlad, ve vší pak zemi egyptské byl
chle'b. Která když lačněla. volal lid k Faraonovi, žádaje pokrmu.
Jimž on odpověděl: Jděte k Josefovi; a cokoli on vám řekne,
učiňte. Rozmáhal se pak každodenně hlad po vší zemi: i otevřel
Josef všecky stodoly a prodával Egyptským, nebo i je svíral hlad . . .
Všecky peníze shromáždil Josef za obilí, které prodával a vnesl
je do pokladnice královské. Když pak se nedostalo peněz kupu
jícím, prodával jim obilí za dobytek; koupil také všecku zemi
egyptskou, když prodával jeden každý vladařství své pro velikost
hladu. I podmanil ji Faraonovi, i všecky lidi její, kromě země
kněžské, která od krále byla dána kněžím, kterýmž i uložené
potravy ze stodol obecných se dávaly, a proto nebyli přinucení
prodati vladařství svá. Rekl tedy Josef k lidem: Hle, jak vidíte,
i vámi i zemí vaší Farao vládne; vezměte semena a sejte pole,
aby obilí míti mohla. A dáte pátý díl králi; čtyř ostatních vám
nechávám k semenu a pokrmu čeleděm a dětem vašim. Kteříž
odpověděli: Život náš v ruce tvé jest; af toliko vzhlédá na nás
pán náš, a rádi budeme sloužiti králi. Od toho času až do dneš
ního dne ve vší zemi egyptské králům se pátý díl platí, a učiněno
je to za právo, kromě země kněžské, která svobodná od toho
závazku byla:. (l. Mojž. 41. 47—49, 53—56; 47. 14—26.)
Tak spravoval Josef zemi egyptskou. Zda jest vladaření jeho
rázu egyptského a Egyptu prospěšno?
a) Egypťané vázali obilí ve snopy a vymlácené zrní ukládali
do sypek, když odměřeno bylo a zepsáno. Právě tak vypra
vuje bible.
b) Josef shromáždil vjednotlivých městech přebytek úrody;
chrámy měly sýpky a těch snad užil Josef. Obilí se dá na dlouhý
čas v Egyptě uchovati, poněvadž jest podnebí suché; zrní více
než 4000 let staré, v hrobech egyptských nalezené, klíčí a při
náší plod;
c) Uroda egyptská bývá víře nepodobná. Tak vyrůstá za
úrody obyčejné z jednoho zrna 14—18 stébel s plnými klasy, b'l.
i více. Ale neúroda nebyla a není v Egyptě neslýchána; neboť
nevystoupí-li Nil po jistý stupeň anebo vystoupi-li nad jistý stupeň,
jest buď sucho anebo přiliš vlhko a proto neúroda. Památky
egyptské nám líčí neúrodu a hlad, jehož hrůzy nám dávají na
srozuměnou, jaké bídy zbavil Josef zemi. Sedm let úrodných
a tolikéž neúrodných není nemožno; nebot Bohu bylo možno
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učiniti takový zázrak, zvláště když povážíme, že Ovid mluví 0 ne
úrodě egyptské. 9 let prý trvavší, a že od r. 1064——1071po Kr.
trvala v Egyptě neúroda. V nápisech náhrobních honosí se
hodnostáři královští, že zachránili své poddané od hladu. A byli
ustanoveni, jak se zdá, podle příkladu Josefova správcové králov
ských sýpek, kteří by za neúrody obyvatelstvo hladové zásobo—
vali. Tito dozorci obilnic královských zastávali v Egyptě úřad
velmi důležitý a čestný; jim byli podřízeni úředníci různých tříd,
kteří vybírali daně.
(1) Mezi zvířaty, jež Egyptští Josefovi prodávali za obilí,
jmenuje se kůň, který, jak se zdá, teprv od hyksosů z Asie byl
přiveden do Egypta a který byl od Egyptských pečlivě chován
a velice a mnohonásobně upotřebován.
e) Ze Farao se staral o výživu kněží, dokazuje papyrus
Sallier, kde čteme, ovšem ne o našem Faraonovi: »nebylo znatcle
písma, jenž by pokrmu neobdržel z domu královského.<
f) Země egyptská byla rozdělena na část, králům náležející,
a na část, kněžím náležející; vojenská třída měla pole od krále
najatá, a král jim nájemné odpouštěl, nežádal od nich daní, aby
jim nemusil platiti žoldu. Ostatní lid měl pole od krále najatá
a platil daně. To stvrzuje aegyptologie.
g) Hcrodot vypravuje, že Ramses II., od Řeků Sesostris
zvaný, egyptskou zemi stejně rozdělil mezi všecky obyvatele,
ovšem ne na dlouho; což předpokládá, že země nebyla rozdělena,
že ji měl král v držení, že se nalezala asi v takovém stavu, jaký
byl od Josefa zaveden.
h) Aegyptologie nepřímo potvrzuje, že Josefem veškerý ma
jetek přešel na faraony kromě majetku privilegovaných tříd.
Neboť známo jest, že panovaly v Egyptě za staré a střední doby
lenní povinnosti, jako ve středním věku v Evropě, a že lenníci
egyptští, jako v Evropě, často se bouřili a vážnosti svého pána,
faraona, málo dbali. Okresy (nomy) byly majetkem několika rodin
a přecházely sňatkem nebo dědictvím z jednoho na druhého,
jestliže nový lenník si dal potvrditi od faraona svou državu; lidu
ovšem nebyly tyto poměry lenní k velkému prospěchu. Avšak
v nové době, po vypuzení králů pastevců, na počátku 18. dynastie
nesctkáváme se více 5 lenním právem. Tedy lze souditi, že josef
lenní právo zcela zrušil a na krále přenesl majetek celé země
kromě majetku privilegovaných tříd. Ramses III. praví o sobě
(papyrus l'larris), že jemu náleží půda země egyptské a že on
živí veškeré obyvatele a žádá, by pro jeho syna, Ramsesa IV.,
všichni pracovali chtěji-li, aby odměnou od něho každého dne
byli živeni. ivcnu býti od krále výsadou bylo úředníků králov
ských a kněží; Josef učinil, že, poněvadž všecky pozemky přenesl
na krále, této výsady v jistém smysle se stali účastnými všichni.
Ovšem nestal se Farao skrze Josefa majitelem všech pozemků
skutečným a naprostým; ponechal je majitelům dřívějším žádaje
od nich pátý díl příjmů jako daně. Dříve se odváděly desátky;
Josef uložil pátý díl; zvýšil tedy daně. Tato daň nebyla přílišná,
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povážíme-li, že jest půda egyptská velmi úrodná, že králi bylo se
starati o řádnou kanalisaci všeobecnou, jelikož snahy jednotlivců
o kanalisaci nestačí (a tradice také vypravuje, že Josef zavedl
pravidelnou kanalisaci), jakož i v čas nouze o výživu hladových,
“že výborným lékem proti netečnosti, které se oddávají rádi oby
vatelé horkých krajin, bylo, co zařídil Josef, že Egyptští, jsouce
podle ústavy Josefovy více od krále chráněni, než za práva len—
ního, bezpečně mohli se těšiti z výtěžku polního, a že s Egypťany,
bouřícími se proti králům pastevců, nemohlo býti příliš laskavě
nakládáno. jestliže tedy Josef zvýšil moc faraonovu a jeho po
kladnici naplnil, učinil to také k prospěchu lidu, také z té pří
činy, že přenesením majetku na krále byl majetek jejich zabezpečen
a oni těšiti se mohli ze svých polností tak, jako třída kněžská.
Není tedy s podivenim, že daně byly zvýšeny.
Uvážíme-li tedy vše podle poměrů egyptských, a ne podle
evropských, ne podle zákonodárství naší doby, říci nám jest, že
Josef nejen lid uchránil hladu a Faraonovu moc zvýšil, ale také
lidu pro budoucnost prospěl, že jest, čím jej nazval Farao, spa
sitelem Egypta.
14. Josef se setkal se svými bratry.
a) Posud bývá sucho v Palestině příčinou hladu; posud se
ubírají Arabové do Egypta za neúrody uchránit se hladu.
b) Josef vida před sebou své bratry bez Benjamina, obával
se, že snad s Benjaminem tak naložili jako s ním; proto aby svůj
nepokoj zakryl a o něm a otci pravdy se dopátral, přísně jim
vytýkal, že jsou vyzvědači, dokládaje svou výpověď přísahou
v Egyptě obyčejnou. Egyptští sami vysílali vyzvědače do cizí
země a sami také se jich báli; faraonovi, tedy také jeho prvnímu
ministru, bylo se za hladu vůbec panujícího báti nájezdu okolních
obyvatelů; také jindy nebýval Egypt bezpečným, proto byla zed'
vystavena proti asiatským výbojníkům.
c) Josef se táže teprv nyní po svém otci. Nedivme se, že
tak dříve neučinil, nedomnívejme se, že na své příbuzné zapomněl;
naopak ?. celého děje patrno, jak vroucně miloval otce a bratry,
zvláště Benjamina. Pokud byl otrokem, nebylo mu snadno dáti
otci zprávu o sobě, aniž věděl, že jej otec má za mrtvého; kromě
toho důvěřoval v Boha, že se jednou opět sejde se svými příbuz
nými. Také Abraham se dověděl maně, co se přihodilo v Ha
ranu: také Jakub meškaje u Labana nedával o sobě zprávy svým
rodičům. Nesmíme tehdejší dobu posuzovati podle sebe.
d) Jakub přidal k témuž koření, jaké kupci madianšti při
váželi do Egypta, kromě pistacií a mandlí také med, debas, od
Arabů dibs zvaný, syrup hroznový, jenž i posud se dováží z I-Ie
bronu do Egypta.
e) Co praví bible: obtulerunt ei munera tenentes in manibus
suis et adoraverunt proni in terram, pozorujeme na mnohých
památkách egyptských. Výjev takový jest čistě egyptský.
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f) Hostinu vystrojil Josef bratřím zcela po egyptsku, jak
dokazují památky egyptské; židlí Egypťané užívali.
g) Krásné a vzácné koflíky, jaký byl Josefův, jsou nám za
chovány ze starých dob egyptských. V předešlém století na koflíku
hádal v Egyptě, jak—Norden cestovatel dokazuje, Baram, kachef
Derrický; také v našem století tak se děje v Egyptě; také v Ti
betu a Persii užívalo sc koflíku, aby se zvěděly věci tajné. Ne—
smíme však Josefa, jenž oněm hodnostářům uvězněným a králi

tvrdil, že od Boha jediného pochází známost věcí tajných, poklá
dati za hádačc; Josef sebe jenom na oko nazývá hadačem mluvě
ke svým bratřím, kteří ho neznali, jako Egyptští, kteří ho za
hadače měli; nestal se nevěren svému náboženství, jež hadačství
zapovídalo, jak patrno- z dalších dějů. I zde jeví biblická zpráva
o Josefovi ráz čistě egyptský.
h) Josef pravil: Ne vaší radou, ale vůlí Boží sem poslán

jsem, který učinil mne 'ab le-pare'o h. Toto jméno jest čistě
egyptské: ab en piráo a znamená prvního úředníka, jenž při
dělen jest obzvláště domu faraonovu.
i) Jakub se představil Faraonovi tak, jak nás poučují pa
'mátky egyptské o těch semitech, kteří v Egyptě pomocí hledalí
proti nedostatku obilí. Jakub se netajil Faraonovi tím, že jest
semítou pastýřem, poněvadž Egyptští měli v nenávisti pastevce
cízí (ne své), ku kterým náleželi pastevci, jejich podmanitelé,
a poněvadž Faraonovi, králi pastevců, byli vítáni llebrcové, kteří
byli také původu semitského jako Farao & sloužiti mohli proti
Egyptským k utvrzení jeho mocí. A dal také Farao llebreům
úrodnou krajinu Ilessen k obývání asvěřil bratřím Joscfovým svá
stáda, kterých měli faraonové veliké množství. 1 v tom tedy jeví
_ zpráva biblická ráz egyptský. Gessen jest jméno egyptské Qos,
se členem Paqos čilí Phaqos; proto se nazývá od Reků jedno
město egyptské: Phakussa, arabsky Fagus, jež bylo položeno
jihovýchodně od Tanís-u v okresu, jenž nyní arabským se zove.
Také se vyskytuje jméno jednoho okresu v dolním Egyptě Qesem,
totožné sejménem Qos, Gessen. Gessen, krajina za Mojžíše Ramses
či Ramesses zvaná podle Ramses, města od Ramsesa II. v té
krajině vystaveného, byla položena ve východní části dolního
Egyptu, mezí pouští arabskou a východními rameny Nilu; tam
se nalezají pahorky, nazvané Tell el Jehud, Turbet et Jehud,
t. j. židovské pahorky, židovské hřbitovy; byla velice úrodna,
protkána jsouc četnými kanály, a sloužila z části k pastvě, z části
k orbě; nyní ovšem jest z části pokryta pískem.
15. Jakub a Josef zemřevše, byli balsamováni po egyptsku;
co však se odnášelo k náboženství egyptskému, opomenuto bylo.
Jakub byl pochován v zemi kananejské; kosti Josefovy byly, jak
poručil Josef, věren jsa svému náboženství, přeneseny do země
„zaslíbené a v Sichemu uloženy, když lid israelský se vrátil do
Palestiny.
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B)Stalo-li se skutečně, co bible vypravuje
o Josefovi?
1. Přímo nám památky egyptské nedokazují, že je to příběh
skutečný; nebot Egyptští, když byli vládu hyksosů svrhli, skoro
vše vyhladili v památkách, co by připomínalo tuto vládu nená
viděnou. Avšak státní ústava potomní předpokládá ústavu, kterou
byl dal Egyptu Josef, a žádná jiná památka nám neposkytuje
zprávy o jejím zavedeni, než právě biblické vypravování o Josefu.
Kromě toho mluví tradice egyptské o kanalisaci, kterou připisují
Josefovi, zvláště —veFayumu, krajině, jejíž úroda prý postačila
uživiti Egypt.
2. Příběh o Josefovi tak jest vypravován, že na jeho skuteč
nost souditi lze; neboť odpovídá úplně názorům hebrejským
aegyptským. Věru tak se nevymýšlí příběh, aby mu nebylo lze
ničeho vytknouti.
3. Příběh o Josefovi souvisí s dějinami národa hebrejského
předešlými a potomnímí. Kdyby ten příběh byl vymyšlen, musil
by vymyšlen býti celý dějepis.
4 Celý národ israelský pokládal vždy ten příběh za sku
tečný, ač nesloužil ke cti kmenům jeho kromě Benjamina, Efraima
a Manassesa.
5. Mnohá místa Písma sv. svědectví dávají o skutečnosti.
Is. 52, 4. »Toto praví Pán Bůh: Do Egypta sestoupil lid můj na
počátku, aby tam bydlel.< Než povolán tam byl od Josefa.
Ez. 47, 13. Toto praví Pán Bůh: »Tato jest meze, v níž vlásti
budete zemí ve dvanácti pokoleních israelských, nebo Josef dvojí
provázek máa, t. j. každý ze dvou synů Josefových obdržel podíl.
1. Paral. 5, 1. 2. Ruben byl prvorozený Israelův; ale když po
skvrnil lože otce svého, dána jsou (práva) prvorozenství jeho synům
Josefa, syna lsraelova . . . . Judas pak, který byl nejsilnější mezi
bratřími svými, z rodu jeho knížata zrodila se, prvorozenství pak
přičtěno jest Josefovi. Jos. 16, 4. Vládli tím (územím) synové Jo
sefovi, Manasses a Efraim. 2. Mojž. 13, 19. Vzal Mojžíš kosti
Josefovy s sebou, protože byl (Josef) přísahou zavázal syny israelské
řka: »Navštiví vás Bůh, vyneste kosti mé odtud sebou:. 1.Mojž.
“50, 24. Jos. 24,32. Kosti Josefovy, které byli vynesli synové
israclšti z Egypta, pochovali v Síchem-u, v dílu pole, které byl
koupil Jakub od synů l-Iemora, otce Sichem, za_sto mladých ovec,
a (které) bylo ve vladařství synů Josefových. Zalm 104. 16—23.
>A zavolal (Hospodin) hlad na zem a všecku mocnost chleba
zničil. Poslal před nimi (syny israelskými) muže; za služebníka
prodán jest Josef. Snížili v pouta nohy jeho, železo prošlo duší
jeho, až přišlo slovo jeho. Řeč Hospodinova roznítila ho; poslal
král a rozvázal ho, kníže národu, a propustil'ho. Ustanovil ho
pánem domu svého a knížetem všeho statku svého, aby vyučoval
knížata jeho, jako jej sama, a starce jeho (aby) opatrnosti učil.
A všel Israel do Egypta a Jakub pohostinnu byl v zemi Cha
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mověc. První polovice tohoto žalmu, tedy také místo uvedené,
se zpívala, když archa úmluvy přenesena byla od Davida do jeru
rusaléma, což svědčí o starobylosti toho žalmu. Zalm 80, 6. Na
svědectví v Josefovi položil to, když vycházel ze země egyptské;
jazyk, kterého neznal, slyšel. Kn. Moudr.10,13.14. Ta (Moudrost
Boží) prodaného spravedlivého neopustila, ale od hříšníků vysvobo
dila ho; a sestoupila s ním do jámy (žaláře) a v okovech ho ne
opustila, až mu přinesla berlu království (první důstojnost po králi)
a moc proti těm, kteří ho potlačovali; a ukázala, že lháři byli ti,
kteří ho hyzdili, a dala jemu jasnost věčnou. 1. Mach. 2, 53.
Josef v čas úzkosti své ostříhal přikázání a učiněn jest pánem
Egypta. Jan ev. 4, 5. Přišel (ježíš) k městu samařskému, které
slove Sichar (Sichem), vedle popluží, které dal Jakub josefovi,
synu svému. (l. Mojž. 48, 22.) Celý život josefův líčí sv. Stěpán:
Skutk. ap. 7, 9—18.
Z toho zavíráme s jistotou, že příběh o Josefu jest skutečný,
a odmítáme racionalisty, kteří jej pokládají za legendu.

C) Kdo sepsal příběh o josefovi?
Racionalisté tvrdí, že příběh sestává z více částí, jež měly
původce každá svého, a že z nich někdo slátaljcdnu povídku.
Ale to není pravda. Neboť 1. nedokazují své mínění do
klady historickými a mezi sebou se nesrovnávají. 2. Vniterních
důvodů, z příběhu samého čerpaných, nemají; neboť vládne jím
souvislost vniterná, organická, jakož i souvislost s dějipředešlými
a potomními.
Rationalisté tvrdí, že příběh o josefovi napsal nekdozEfrai
mitů, když se odštěpila říše israelská od judské.
Ale zdá se možno, aby Efraimita utajil svůj podnik, aby
o něm ničeho nevěděli ostatní kmenové, aby příběh jeho byl
vřaděn do Písma sv., bedlivě opatrovaného? Kdyby tomu tak
bylo, byl by Efraimita ve své povídce judu, praotce kmene jud
ského, potupil, aby ospravedlnil roztržku, nebyl by jemu přidělil
úlohou tak čestnou, nebyl by vymyslil nejkrásnější požehnání, jež
jakub judovi udělil. A pak zdali by povídku byl mohl si vy
mysliti, která s celými dějinami národa vyvoleného úzce souvisí,
s přcdešlými a potomními, která jest rázu čistě egyptského, která.
projevuje dokonalého znatele života egyptského?
Musil věru býti spisovatelem příběhu o ]osefovi muž he
brejský, který žil nedlouho po josefovi, jenž jeho život znal ztra
dice pečlivě zachované jak ústní, tak písemní, jenž v Egyptě žil
11samého dvora královského a poměry egyptské důkladně poznal.
A to nebyl jiný neži Mojžíš, o čemž byl náiod židovský
přesvědčen po všecky časy. Byl toi Mojžíš, který napsal, co se
stalo před josefem a co se stalo po něm
(Pookr.)
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Z oboru právního.
Manželství, v něž vešli státní občané rakouští za
dočasného pobytu svého v cizině, šetříce ustano
veni manželského práva rakouského, jest platným,
byt' i nebylo při tom dbáno formalit cizozemslcým
zákonem o sňatku stanovených.
Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 1894. č. 12254.

A a B, oba příslušníci státu rakouského a náboženství římsko
katolického, vešli v Rumunsku, kde pouze na čas dleli, před
“římsko-katolickým farářem v manželství, šetříce při tom formalit
% 75. 0. zák. obč. předepsaných. ') Když pak vrátili se do Ra
kouska, žádal A, by manželství to neplatným bylo prohlášeno,
-poněvadž dle čl. 151. rumunského občanského zákona ku platnosti
manželství žádáno, aby sňatek stal se veřejně před civilním úřed
níkem bydliště některého ze snoubenců.
Obě nižší instance souhlasně žádost A—ovu zamítly, při čemž
první soudce uvažoval takto: Zalobce žádá za prohlášení neplat
nosti manželství ztoho důvodu, že sňatek nestal se před občanským
úředníkem, jak určuje zákon rumunský. Zalovaná manželka při
znává, že mimo církevní oddavky v Rumunsku, manželství před
světským úřadem rumunským nebylo sjednáno (uzavřeno). Dle

zákonů rumunských má býti sňatek vykonán před občanským
úředníkem. Přes to však nutno sňatek tento uznati platným, po
něvadž dle výpovědí obou stran šetřeno bylo při něm formalit,
předepsaných g 75. 0. zák. obč. (rak.). V rakouských zákonech
není positivních předpisů, dle nichž by manželství, takovýmto
způsobem sjednané, bylo neplatným.
Zásada »locus rcgit actum,c kteroužto žalobce jediněa pouze
opírá žádost svou, má — pokud vyslovena jest gg 4 a 37.
0. zák. obč. — jenom význam fakultativní a záleží jen ve pro
spěchu smlouvajících se stran, a sice tím způsobem, že rakouským
poddaným při právních jednáních, jež spolu navzájem v cizině
činí, vzhledem na formu těchto jednání právních, jest dovoleno
jednati dle předpisů platných v onom místě, kde smlouva byla
učiněna.

Bylo-li však v tomže místě šetřeno jen formy, rakouskými
zákony žádané, pak tolikéž právní úkon i dle této formy sjednaný
či zřízený pro příslušníky rakouského státu jest závazným. Takto
interpretována zásada tato »locus regit actumc patentem ze dne
16. září 1785 sb. zák. soud. č. 168 lít. e), nařízením ministerstva
kultu a vyučování ze dne 22. července 1852 č. 1954., jakož i na
řízením ministerstva vnitra ze dne 28. října 1879 č. 11409., a nutno
.) Zní: Že se k manželství přivoluje, budiž slavně prohlášeno u pří
tomnosti dvou svědků před řádným duchovním správcem ženichovým neb
nevěsti—ným,aneb před jeho náměstkem, nechť on dle náboženství různého
slove farář, pastor, neb jakkoli jinak.:
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z ustanovení tamže obsažených, zejména, že příslušníci státu ra
kouského vzhledem formalit sňatků v cizině sjednaných (uza—
vřených) zdejšími či tuzemskými zákony nejsou vázáni, že jejich
vůli ponecháno použiti zákonů cizozemských, a že postačí, šetřeno-li
těchto zákonů cizozemských, ——
beze vší pochybnosti souditi a vy
vozovati, že jest jim tolikéž dovoleno vejíti ve sňatek manželský
způsobem zdejšími zákony předepsaným, a že takovéto manželství
i zde platným uznati nutno.
Podle toho i manželství, v něž v Rumunsku vešli žalobce
a žalovaná jakožto rakouští poddaní dle formalit, rakouskými zá
kony stanovených, nutno považovati platným a to tím spíše, ježto
obě strany vešly v tento sňatek manželský na základě zákona
rakouského (poslední odstavec % 37. 0. zák. obč.). Žalobce tvrdí
ovšem, že sjednávajc (uzavíraje) sňatek manželský, pomýšlel a
zření měl na zákon rumunský, přiznává však, že mu zákony ru
munské byly neznámý. Z toho, jakož i z okolností, že obě strany
byly poddanými rakouskými, že v Rumunsku dlely jen na čas,
a že vešly spolu vc sňatek manželský dle formalit, rakouskými
zákony o sňatku předepsaných, souditi nutno, že obě strany hle
díce k formě a následkům jednati chtěly dle zákonů rakouských
(%863. ob. zák. obč.). Mimo to dle ustanovení 5 9. císařského
nařízení ze dne 19. ledna 1855 ř. z. čis.. 23. o vykonávání civilní
pravomoci soudní cis. král.. konsulátů nad poddanými rakouskými
v říši osmanské, jež vztahuje se i na Rumunsko, právní jednání,
jež rakouští poddaní v Rumunsku učinili, posuzovati jest dle zá
konů rakouských, pokud při sjednání nebylo patrně za základ
položeno jiné právo. Z toho jde, však, že rakouským poddaným
při sjednávání záležitostí právních zvláště v území rumunském jest
na vůli dáno říditi se zákony rakouskými.
'
Nejvyšší soud odvolávaje se na důvody rozsudku prvni in
stance, rozhodnutím ze dne 20. listopadu 1894 č. 12254. mi mo

řádné dovolávací stížnosti žalobcovč nevyhověl.

mm

Vácslav Kocián.

Romanarum Congregationum decreta
nov1ssma.
S. Rituum Congregatio.
ROMANA
Sacrorum Rituum Congregationi insequentia dubia fuere
proposita:
Dub. I. S. R. C. per Decretum Lycien. 4. Aprilis 1705 ad V.
declaravit, Officia Sanctorum ad libitum esse omittenda, si ab
aliquo Ofňcio Dominicae anticipandae impediantur. Idem statutum
legitur in recentiori Decreto Namurcen. 29. Maji 1885 ad ]. l—linc

quaeritur: Utrum Ofňcium Dominicac anticipandac impediat quoque
recitationem Ofňcii Votivi ad libitum ex iis, quae Ssmmus Dominus
Noster Leo Papa Xlll. nuper indulsit;>
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Dub. Il. Caercmoniale Episcoporum lib. ll. cap. Ill, n. XVII.
docet: »ln duplicibus . . . minoribus, semiduplicibus et feriis non
oportet Celebrantem (ad Vesperas) esse paratum, nec ňeri thuri
ficationes.: Hinc quaeritur: An, quando solus Celebrans paratus
est sine Ministris, thuriňcationes in Ve'spcris ňeri debeant, an
tantum ňeri possint, uti videtur innuere Decretum Ord. Min. de
Observantia 16. Aprilis 1853 ad XXV?
Dub Ill. Quaenam sequendae normae in conjugendis Hymnis
Sanctorum propriis, si habeantur in Breviario, quando relativa
festa primis Vesperis carent;>
I ub IV. Si Feria VI. post Octavam Ascensionis occurrat
duplex 2 classis, qucmadmodum omittenda est cjusdem Feriae
commemoratio in Laudibus et missa, omittine debct ctiam in
sccundis Vespcris?
Cum commemoratio Crucis temporc paschali in
Ofňcio Votivo dc Passione ňeri non debeat, eadem commemoratio
omittendane cst etiam in Officio Votivo de Eucharistia, si tempore
paschali rccitetur;>
Dub. VI. In Laudibus ct missa S. Agapiti P. C., die 20. Sep
tembris, si facicnda quoque sit commcmoratio Vigiliac S. Mat
thaei Apostoli, quum pro S. Pontiňcc et pro Vigilia eadem ha
beatur Oratio, quaenam “ex duabus mutanda.>
Dub. VII. Quando Feria V. fit Ofňcium Votivum de Ssmmo
Sacramento, ct Feria VI. agendum est de Sacra Spinea. Corona,
vel de Sacratissima Sindone D. N. ]. C., quum in primis Vesperis
commemoratio Ssmmi Sacramenti sit omittenda, dicine debet do
xologia cjusdem Sacramenti propria in hymnis cjusdem metri,
sive ad secundas Vesperas, sive ad Completorium?
Dub. VIII. Quando in Vigilia Pcntecostes occurrit Ofňcium

Sancti ad instar simplicis rcdigendun1,lcgine debet ejus nona
lectio, si sitfaciendum
historica, erat;>
ad Matutinum, uti ante rcformationem
Rubricarum
b. lX. Quandoquc in diem 20. Decembris incidunt simul
Vigilia uS. Thomae Apostoli et Feria IV. Temporum, cujus Evan
gelium legi quidem dcbcret in missa, sed non potest, quia idem
est ac Evangelium festi, quod recolitur. Hinc quaeritur: An lcgi
tunc dcbeat in line Missae Evangelium \'igiliae, an potius
S. Joannis?
Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti
Secretarii, re matuxe perpensa, ita propositis dubiis rescribendum
censuit, videlicet:

Ad 1.Affirmative.
AdlI. Affirmatíve ad primum: Negative ad se

cundum.
Ad IlI. Hymnus Vesperarum conjungendus est
cum altero ad Matutinum, quoties eodem metro

uterquc gaudet, ct secundus est continuatio primi:
quod si ordo historicus- aliud requirat, servetur
Decretum

Lincicn. 3. Jun. 1892 ad XVII.
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Ad IV. Negative.

Ad V. Affirmative.
Ad VI. In casu aliisque similibus missa »Sta
tuitc; proS. Pontifice et Confessore mutetur in
aliam »SacerdoteSc.
Ad VII. Affirmative.
Ad VIII.Affirmative.

AdIX Affirmative ad primam partem: Negative
ad secundam.

5. Februarii 1895.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die

Cai. Card. Aloisi-Masella S. R. C. Pracf.
Loco+ Sigilli.
Aloisius Tripepi 5. R. C. Secret.
B R U G E N.

Rmus Dnus Petrus dc Brabanclere Episcopus Brugcn. liturgicis
pracscriptionibus sese per omnia conformare cupiens, sequens
dubium pro opportuna declaratione Sacrorum Rituum Congrcga
tioni humillime subjecit, nimirum:
Ex Litteris Apostolicis S. M. Gregorii Papae XVI datis sub
die 27. Maji 1834, Ecclesia Cathedralis Brugen. »sub invocatione
SSmi Salvatoris et S. Donatiani Episc. Conf. nuncupaturc, cujus
in ara principe habetur tabula referens Christum e sepulcro resur
gentem, itemque simile simulaerum ipsi altari imminens. Unde
sunt, qui autumant, Titularem ejusdcm Ecclesiae esse Resurrectio
nem, non vero Transfigurationem D. N. ]. C., uti statuitur ex
Decretis pro l'icclesiis, quae Titulo gaudent SSmi Salvatoris.
Quaeritur igitur, an in casu Resurrectio D. N. ]. C. sit
habenda ceu Titularis dictae Ecclesiae, cjusque commcmoratio
facienda in suffragiis, et quibusnam Antiphonis ac Versiculis?
An vero Capitulum et Clerus, uti nusquam actum cst praeteritis
saeculis, ita posthac negligere valeant ejusmodi Titulum; quamvis
fcstum S. Donatiani, tamquam patroni aeque principalis quotannis
ritu duplici primac classis cum octava soleant recolere?
Sacra vero Rituum Congrcgatio, ad relationem infrascripti
Secretarii, quuisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremonia
rum Magistris, rc mature perpensa, ita proposito dubio rescri

bendum censuit, videlicet: »Festum Titulare EcclesiaeCathe
dralis Brugensis est fcstum Transfigurationis
D. N. ]. C.,
ideoque commcmoratio praeponenda suffragiis Sanctorum sumenda

est ex Antiphonis et Vcrisiculis ad Benedictus
in Laudíbus et
ad Magnificat
in secundis Vesperis cum Oratione propria illius
festivitatis: retento aeque Titulari S. Donatiano Išpiscopo Confes
sore. Atque ita rcscripsit, declaravit et servari mandavit. Die
15. Martii 18954.

L.+S.

Cai. Card. Aloisi-Masella 5. R.C. Praef.

Aloisius Tripepi Secret.

—586—

Literární oznamovatel.
Briefe des heiligen Kirchenlehrers Alfons María von Lí
guor
Zweiter Thcil. Specielle Korrespondenz. Dritter Band.
Regensburg 1894. Nationale Verlagsanstalt (frůherG. ]. Manz).
Stran XII a 836, cena 8M. Podává Dr.__lan\ep. Soukup. (Dok.)
Posléze v r. 1775 vydáno a svatému Otci Piu VI. věnováno

dogmatickédílo: Řízení prozřetelnosti

Boží u vykoupení

všech lidí skrze Ježíše Krista 2") a roku následujícího: Devět theo

logickýchčlánků o posledních

věceclí.2')

Vedle mravoučných a věroučných spisů seznáváme během

čtení též vznik mnoha jiných prací sv. Alfonsa, hlavně asketi
ckých, jež v následujícímpostupu uvádíme: Návštěvy nejsv.

Svátosti

oltářní. '“) Rozjímání

o umučeníPáně, adventní,

vánoční, o Božím Těle, o věčných pravdách, o sv. josefu.“3)

Devítidenní pobožnost k nejsv. Srdci Páně; pak: Příprava ke
mši sv. a díkučinění
po mši sv. pro kněží.„) Následuje:

Nevěsta Kristova,

návod klášternicpke svatosti. V ]. ldi

sv. Alfons k Remondini--mu: »ze všech mých asketických 7prací
jest to nejkrásnější, jež také nejvíce námahy vyžadovala; jest to
takřka kompendium neboli výtah ze všeho toho, co jini spiso
vatelé napsali, aby řeholnicím návod podali ku svatosti.a —

O odevzdanosti do vůle Boží;"5) navedení k rozjí
mavé modlitbě; návod k důvěrnému obcování s Bo

hem, několik pojednáni o lásce k Bohu se střelnými modlitbič—
kami; devítidenní pobožnost k Duchu svatému. 25) ——C esta

spásy, _'-")O tom díle praví autor: Tuto knihu sepsal jsem
hlavně pro duchovenstvo diecésní; avšak doufám, že i u lidu
vůbec v oblibu vejde; nebot' pro mnohé užitečné věci hodí se

pro osoby každého stavua. — Láska k ježíši Kristu. 23)—
Selva,t. j. sbirka látek pro exeícitatory též po soukromá du
chovní cvičení. ""J) Cvičba ve hlavních ctnostech a rozličná ká
zání, hlavně skizzy neboli stručné nárysy nedělních řeči. 30) Pak:

Překlad

žalmů a písní,

jež ve svatém ofňcium obsaženy

jsou. S překladem a výkladem tím počal sv. Alfons v sedmde
sátém sedmém roce žití svého. "') V následujícím roce bylo ho
tovo a věnováno papeži Klementu XIV.; krásná dedikace čte se
v l. 287.

Mimo:Šípy ohnivé arozličnéživotopisy

ojedinělé

vydal neúnavný světec ještě jakousi legendu pod nápisem: Ví
t ěz s t v 1 m u č e n n í k ů , k níž více užitečných spisků

přidal

v tomto pořádku “m): O oběti ježíše Krista s výkladem modliteb
")l. 297. '“)l. 298. '")l. 15. '")l. 41. »úvahy k uctění sv. joscfa
na sedm střed před jeho svátkemc. '“) l. 42. Později rozšířeno to dilo po
jednáním o mešních obřadech a j. Srv. Der Priester am Altare. 1") l. 4.3

—")l 43. 2')l. 171. “)l. 195 a 215 ")l. 48 Srv. »Priesterinder Einsamkeit.<
“)l 222. “',-l. 271 a 273.
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mešních; povzbuzení řeholnic k pokroku v dokonalosti; naučení
pro studující bohosloví; odpověď daná jednomu jinochoví v pří
čině volby stavu; povzbuzení klášternice k rozmáhání lásky ku
svému božskému ženichu; pokyny pro jednu pannu v pochybnosti,
který stav by si měla zvoliti; napomenutí obci řeholních k častější
modlitbě před chsvětějším; nutné poznámky pro osoby každého
povolání, aby se spasily; poznámky pro kněze, kteří k smrti od
souzeným přispěti maji; devítidenní pobožnost za duše v očistci.
—- Též křížová cesta. Co ta literatura alfonská vyžadovala studii,
psaní, námahy, horlivosti, co sebezapření a trpělivosti, zvláště když
proti osobním urážkám bylo mu bojovati! Za ignoranta, nedouka,
ba i hlupáka byl od královského revisora Josefa Simioliho vážení, ');
ale tak to již bývá: quae stulta sunt mundi, eligit Deus, ut con
í'undat sapientes — a díla Boží povstávají takřka z ničeho, upro
střed samého pronásledování a odporováni!

Nyní ještě krátce

promluvmeo listech

pastýř

sk ýc h. Ze 47 takovýchto psaní není však ani jeden k věřícím
laikům; větším dílem jsou to nařízení, ohlášení, rozhodnutí a vy
nesení v příčině duchovní správy, hlásání slova Božího, čtení mše
svaté, svaté zpovědi, křesťanského cvičeni, svatých missií a du
chovních exccrcicií. Též jest tu několik podání úřadům a vrch
nostem zeměpanským, v nichž sv. biskup hájí pravdu a práva
Církve svaté; pak i tři delší dopisy zasílané v každém třiletí úřadu
biskupského sv. Kongregaci sněmu tridentského »super statu
dioeceseos st. Agatha de' Goti.<< Významné jsou též tak zvané

publikandy neboli notifikace

sv. Alfonsa, zasílané rozličným

třídám duchovenstva ohledně církevní kázně, vážného zastávání
bohoslužebného, a posvěcení duší; dle vyznání sv. Alfonsa samého
byla to náhrada za synodu, kterouž pro vzniklé potíže slaviti ne
mohl. »Co bych na synodě stanovil, toho docilim těmito vynese
nimi. Tak aspoň nebudu musiti záviscti na hlavě prudké, jež by
mne znepokojovala a v Neapoli svolení královské zamezilaa.34)
V těchto psaních složeno jest vznešené ponětí o povinnostech
biskupa a jeho duchovenstva k svěřenému stádci věřících, jež
slovem i příkladem, jakož i modlitbou posvěcovati a cestou spásy
vésti maji. Poslední dopis 378. věnovaný jednomu knězi krátce
to vyjadřuje slovy: »Necht' žije ježiš, Maria, Josef! K váženému
dopisu odpovídám několika slovy. Pravá pobožnost spočívá
v plnění našich povinností. ježto račte býti dobrý správce du
chovni, oto se snažte, byste úřad Svůj náležitě zastával. Seč
jenom jste, pohoršení stavte, duše na cestu dokonalosti voďte,
a vždy ochotným se prokazujte, jakmile duchovní potřeby oveček
Vaší péči svěřených toho vyžadovati budou. Vždyť duchovním
pastýřům svědčí slova: Dobrý pastýř dává život svůj za ovce své.<<
'
Tolik o pastorálních dopisech. Pro úplnost připojeno na
konci ještě osm listů alfonsských zatím objevených na konci rádi
potkáváme se s generálním rejstříkem.
J*) 1. 296. “) l. 251 sled. :") Str. 685. pozn.
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0 sv. Alfonsu pravi sv. officium, že mnoho úspěchů docílil
dětinnou úctou k nejsv. Svátosti, k umučení Páně, k Rodičce Boží
— a hlavně oním pevným předsevzetím »nullam temporis jacturam
faciendic. Proto učiněn jest pro dobu tehdejší zrcadlem ctností
kněžských a biskupských; —- a kdo čítá spisy sv. Alfonsa, vždy
více a více poznává, že kněz i za dnů našich po způsobu tohoto
pastýře vésti si musí, ač chce-li ku knížeti pastýřů se dostati.
A přec vzorný tento pastýř ani vymalovati dáti se nechtěl (l. 86)!
Rázu netřeba obrazů!

Listárna redakční.
Dp. V. far. v P.
1. Jako parochus sponsaejste za správnost všeho u věci té zodpovědným.
2. Delegaci nesmite vydati dříve, nežli přesvědčíte se, že vše 'e 11 Ině
v pořádku, zejména, že byli řádně snoubenci též v R. prohlášeni; prohlašní
list zaslán má býti Vám a nikoli do Prahy delegovanému faráři.
'
3. Neplnoletě nevěstě ať dá otec své svolení podpisem v protokole
snubním a v matrice oddaných před dvěma svědky.

zas]án. 4. Zenich může jiti na protokol v R.; protokol tento Vám bude jistě
5. Delegace musí býti kolkována 50 kr. Nezapomeňte připojit klau
suli subdelegační.
. elegovaný farář do osmi dnů oznámí Vám den oddavek a jména

svědků; Vy pak zapište akt do matriky kopul. b ez čísla

_*)-__.p..©+-.qw—

řadového.

Spisy redakci zaslané:
Bible a nejnovější objezg' v Palestině,

Egyptě a .-lss_1'n'í.

Sepsal F. Vigouroux. Dle 5. franc. vyd. prel. Dr. Antonín
Podlaha.
adjunkt c. k. bohoslovecké fakulty české. -— ]iž
jsme upozornili vše chny své pány čtenáře na převzácné dilo
toto, jemuž dostalo se schválení listem samého Sv. Otce
Lva XIII. Dnes, kdy vyšel sešit 3., činíme tak poznovu. Sešit
obsahuje v textu četná vyobrazení. Vydání krásného díla Vi
gourouxova vyžaduje velikého peněžního nákladu. i jest na
katolické veřejnosti, by hojným odbíráním a doporoučením
aspoň 2 části náklad ten se hradil.
((Obraflaťf. Vyšlo ročníku XI. číslo 10. s následujícím cevnným
obsahem: Otevření národopisné výstavy. Fr. Zák. — Zivno
stcnšti inšpcktoři a zpráva o jejich činnosti za rok 1794. —r.
-— Páně Pelíškova samospasitelná církev. Napsal Filip Jan Ko
nečný. (Peka) — Bez domova. (jihočeský obrázek.) Napsal
Boh. Brodský (Pola-.) — Casové zprávy. — Drobnosti. —
K tomuto číslu přidán jest P. Kopřivy »Kalendáře pro mrtvé
a živé dušea sešit 5. ročníku XI. -— Obrana vychází 5. a 20. v mé
síci. Předplácí se celoročně 2 zl., s přílohou 3 zl. v administraci
»Obranyx v Praze č. 1508—11. Doporučujeme.
» Vlasťe. Casopis pro zábavu a poučení. Redakci Tom. Škrdle
vyšlo právě číslo 8. (květnové) roč-.XI. s následujícím obsahem:
Illyrská idea za Ljudevita Gaja na ]ihoslovansku. Píše Fran
tišek Štingl. (Pokr.) — Z básní Frant. íastného: Den v práci.
\' jarní bouři. Sny. Zklamání. K slunci. Rozbouřené živly.
——Socialni povídka. Napsal Alois Dostál. (_Pokr.)— Náboženský
sněm na světové výstavě v Chicagu roku 1893. Podávají Fr.
Fryč a P. Aug. Kubeš. (Pokr.) ——Stoleté narozeniny P. ]. Ša
faříka. Podává Frant. ]. Rypáčck. ——Dies irae. Fantastické
mysterium. Polsky napsal Lucian Rydel. S povolením autora
přeložil Alois Svojsík. — Syn kostelníkův. Román. Napsal
Carion Frontaura. Přeložil ze španělštiny Fr. Dolejš. (_Pokrač.)
-— Vcechu filosofů. Příspěvek k charakteristice mudrců. Vybral
Fr. Vaněček. —<-Procházka britským museem. Píše Dr. jar.
Sedláček. (Pokrač.) — Feuilletony z cesty po Rusku. Píše
Fr. Zák. (Poku) ——Družstvo

>\flasť<<,jeho odbory

a fondy

a naše katolické poměry vůbec. Píše Tom.Skrdle. (Pokrač) —
Umrtí. Hudba. Literatura. Drobné literární a jiné důležité zprávy
a úvahy. — Zprávy spolkové.
».

_

Vychovatelea vyšlo redakcí Fr. Pohunka roč. X. č. 14. s ná
sledujícím obsahem: Žalobníci ve škole. Obrazy z dějin vy
chovatelství: ll. Svatý Karel Borromejský. Píše ]oscf Moudrý.
——Svatební roucho. —- Morálka bez Boha. Napsal Th. Kreutz,

učitel v Bochumu. -- Drobnosti. — Literatura. — Spisy redakci
zaslané. Konkursy. ——»Vychovatelc

vychází vždy 5., 15. a 25.

každého měsíce a předplácí se v administraci, v Praze, klášter
Dominikánský, ]ilská ulice. celoročně 3 zl.. půlletnč ] zl. 50 kr.

»Náš Domovr— dospěl k sešitu 12. se zajímavým,
Ročně 2 zl. 40 kr.
_

poučným

obsahem.

——

»0bsor<=. Ročník XVIII. Císlo 12. Obsah bohatý a zajímavý.
»Slozvaprazvdya. Laciné čtení časové. Císlo 13. Cena 2 kr. —--'Epištolý

“k dělníkům: 1. O náboženství.
na tuto velice cennou a časovou

Upozorňujemevelebné duchovenstvo
brožuru, která obsahem svým hodí

se nejen pro dělníky. ale pro lid katolický vůbec.

?ňálelům & příznivcům družstva Blast.
O valné hromadě našeho družstva, konané v IX. správním roce, bylo v zásadě
přijato, aby družstvo Vlasť zakoupilo si vlastní svůj dům v Praze. Při tom bylo poukázáno
na veliké a mnohé výhody, které by i družstvu i rozvoji našeho katolického života ztoho
vyplynuly,
družstvo
naše
vlastní svůjhnutí
dům,literárního,
možno-li vevstředu
města. mělo.
naše
mo lykdyby
by býti
středem
katolického
nich bychom
mohliMístnosti
založiti
si svou knihovnu a čítárnu, v nich vyložiti četné časopisy české i jinojazyčné. v nich zříditi
po případě i katolický antiquariat, zkrátka, majíce vlastni svůj dům, mohli bychom provésti
mnohě věci, které rozkvět naší katolické organisace a celého našeho hnutí žádá, kterých
však nám provésti nelze, dokud jsme a dokud zůstaneme v nájmu. jmění našeho družstva
by se zajisté valem ztenčovalo, kdybychom zmíněné věci provésti chtěli v místnostech
najatých. již několikráte byly nám činěny nabídky na koupě domu, a to nábídky velmi
výhodné. avšak celá věc na jednom vázne. Domy lacinější, které se nám nahaznjí, jsou
buď v inundační neb regulační čáře, takových tedy družstvo naše koupiti nemůže. Domy

pro nás vhodně jsou však poměrně dosti vysoko ceněny, nejméně jedno sto tisíc
zlatých.
My však máme na hotovosti všechny fondy dohromady počítaje kolem 40.000
zlat., mohli bychom tedy zaplatiti sotva jednu třetinu, kdežto dvě třetiny zůstaly by
na dluzích. Takovou koupi uzavříti bylo by ovšem nerozvážlivo a toho také nikdy neučiníme.
Zbývá nám tedy cesta k tomuto cíli jen jediná, apellovati totiž na p. t. naše členy,
dobrodince a odběratele našich listů. Pány zakládající členy našeho družstva prosíme,“
aby. kdo a seč jen může, s doplacením vkladů členských neváhali.
'
*
K mnohým odběratelům našich listů vznášíme tu snažnou žádost, aby své účty
vyrovnali. Zvláště appelujeme na katolické mecenáše, aby pamatovali na nás svými dary
a odkazy. Biskup Ketteler říkával: »Ktlyby katoličtí mecenášové na katolickou literaturu
dali jen desátý díl toho, co obětují liberálové na literaturu svou, stálo by katolické naše
hnutí velmi vysokoa — Ale bohužel, dnes se sice mnoho k tomu poukazuje: mělo by
býti to a ono, ale málo se dba, aby to provedeno býti mohlo.
Ina naše družstvo se namnoze poukazuje, že by mělo provésti to a ono, ano
někdy se mu od leckoho i má za zlé, že dobře mínčných rad a návrhů neprovádí, ale
zapomíná se na to počítati, zdali jeho síla ku provedeni stačí.
Nuže. my to vidíme, že síla naše o mnoho vzroste, budeme-li míti svůj vlastní
dům. Jen na dva příklady poukážeme. První snahou velikého buditele katolické organisace
ve Francii. abbé Garniera, bylo, získati katolické »Uniia vlastní dům. Získal ho a dnes
jest dům tcn středem a východištěm celého katolického hnutí francouzského, a Garnier
to vyznal, že bez vlastního střediska byla by »Uniec malomocnou. Vizme katolické tovaryše
v Praze. Obětavý předseda jejich všechno nasadil, aby měli tovaryši vlastní domov. již
jej mají a kdo viděl schůze a slavnosti v rozsáhlém sále jejich domu a byl svědkem jejich
nadšení pro katolickou věc, pozná na první pohled, že vlastní dům k tomu valně přispěl.
Jsou doma a nikoliv cizinci v nájmu a ve svém a na svém každý raději a účinněji pracuje.
Což divu, že i družstvo Vlasť po vlastní domovině touží. Ono ví, že bude moci
svou činnost v katolickém hnutí pak tím zdárněji rozvinouti a volnýma rukama pracovati
i v tom, v čem mu cizí střecha a omezenost v najatých místnostech ruce váže. Proto
voláme ku všem svým přátelům a příznivcům: Pomozte nám uskutečniti velíkolepý náš
plán. Kdo cos dlužen. brzy splať, a tím získáme již mnoho tisíc, komu Bůh požehnal, že
více máš, než potřebuješ, uštědří z přebytku dar na zakoupení našeho domu, dobře věda.
že tím přispíváš k utužení a povznešení naší katolické organisace na poli literárním
i sociálním. Prosíme, voláme, kéž ne nadarmo!
'

Z výboru 'družstva Vla'sť,
v Praze, dne 30. května 1895.
Dr. Rudolf Horský,
starosta.

.
Frant. Žák,
jednatel.
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Svátek svatého Cyrilla & Methoděje.
O životě a působení

svatého

Cvr'illa & Methoděje.

»A protož i věčně spasíti může, při
stupující skrze něho k Bohu, jsa vždycky
živ k orodování za nás:.
Žid."1, 25.

Sv. apoštol Pavel v epištole k židům, z níž právě ukončení
kapitoly sedmé jste slyšeli, vychvalujc Zákon Nový, který dal nám
Pán ]ežíš, nad Zákon Starý, jenž byl dán skrze Mojžíše, služebníka
Božího. Ajakož Zákon Nový, řád křesťanský, Kristem Pánem za
vedený, dokonalejší jest Zákona Starého, tak i kněžství novozá
konné vznešenější a důstojnější jest, nežli kněžství Aronovo v Sta—
rém' Zákoně. Kněžstvo starozákonné ustanovil Mojžíš na rozkaz
Hospodinův, kněžstvo pak novozákonné ustanovuje a povolává
jednorozený Syn Boží, Pán náš ]ežíš Kristus.
A památku dvou kněží novozákonných koná Církev svatá
katolická dnes po celém oboru zemském, koná památku po
žehnanou těchto dvou kněží sv. zvláště naše vlast moravská
i s lidem, který v zemi této od dávných dob přebývá. A aby
chom památku sv. apoštolů slovanských, Cyrilla a Methoděje
s radostnou myslí konali, praví nám Církev sv., že věčně spasení
býti můžeme. přistupujeme-li skrze tyto sv. bratry k Bohu, protože
ustavičně žijí u Pána. aby orodovali za svůj lid.
Budiž tedy rozjímání naše o těchto dvou velekněžích a věro
věstech národů slovanských, kteří ustavičně žijí u Boha, aby
orodovali za nás. Vy pak sv. bratři a otcové naši duchovní po
patřtc s nebeské výšiny na lid svůj, který jste Bohu zplodili,
a vidouce úctu a lásku tohoto lidu, kterou chová k vám, při
mluvte se, by víra sv. ve vlastech slovanských rozmáhala se
a šířila, a aby veškeren rod slovanský poznal jednoho Pána abyl
vjednom ovčinci, v němž nejvyšším pastýřem jest Pán ježíš,
a v němž nástupcové Simona Petra, římští biskupové, ustanoveni

byli jako pastýři beránkůaoveček, věřícíholiduabiskupůakněží.
llúdco duchovní.

40

__590_
Pojednání.
Veliká rodina slovanská, která v Evropě přebývá, páči se
na 80 milionů. Z těchto 80 milionů jest 57 milionů starověrců
neboli Rusů, kteří papeže jako nejvyšší hlavu Církve neuznávají.
jim jest car ruský nejenom panovníkem tělesným, nýbrž i du
chovním. 22 milionů Slovanů zachovalo učení neporušenéapravé,
učení, jež sv. Cyrill a Methoděj hlásali. A milion Slovanů přidr
žuje se učení Lutrova. Leč láska k sv. bratřím Cyrillu a Metho
ději všude mezi národy slovanskými se jeví. Protož můžeme
doufati, že láska tato a úcta, kterou Slované chovají v srdciksv.
apoštolům svým Cyrillu a Methoději, a přímluva mocná, kterou
sv. bratří za národ slovanský u trůnu Božího konají, zasc vjcden
ovčinec jc spojí.
_
Dříve než Pán ]ežiš ustanovil Simona Petra nejvyšším pa
stýřem Církve Své, musel Petr třikrát projeviti lásku svou ku Pánu
ježíši. Tak i ostatní apoštolé museli nejprvé lásku svou ku Pánu
Ježíši prokázati tím, že opustili všecko a přidrželi se Pána Ježíše.
A podobná láska byla i v srdci sv. bratří Cyrilla a Methoděje,
a pro tuto lásku ustanoveni strážci, patrony a veleknězi národa
slovanského.
Když roku 863 po narození Pána ježíše Rastislav, král
velkomoravský, z Velehradu, sídla královského, vládl nad lidem
svým a viděl, že lid jeho ještě žije v pohanství, nezná pravého
Boha, a jehož poslal Pána Ježíše Krista, vyslal přední zemany
své s prosbou k císaři řeckému Michalovi, aby poslal lidu morav
skému učitele, kteří by mluvou slovanskou hlásali učení Kristovo
a učili lid pravdě Boží.
Bylit' už před příchodem sv. bratří na Moravě kněží ně
mečtí. Avšak tito nehledali tak spásy lidu moravského, oniť spíše
přicházeli, aby brali užitky, proto neučili se řeči slovanské, hlá
sali Krista řečícizí, nesrozumitelnou, a Pán nežehnal pracem jejich.
Když poslové krále Rastislava zavítali na dvůr řeckého císaře
Michala, vyslyšel nejenom prosbu jejich ochotně, ale postaral se
také o kněze zbožné a horlivé, kteří už národ Chazarů u černého
moře Kristu. získali. Povolalf dva bratry Cyrilla a Mcthoděje
.v.rodného města jejich Soluně do Cařihradu. Tam oznámil jim
císař Michal prosbu krále velkomoravského Rastislava a dodal
zároveň: Vím, že jste oba Soluňané a že mluvíte dobře řečí slo
vanskou, proto jsem vás dva určil k tomu, byste poddaným krále
Rastislava hlásali učení Kristovo.
Sv. Cyrill s bratrem Methodějem ochotně přijali úlohu, kte
rou Pán skrze císaře Michala na ně vložil. Sv. Cyrill se však
také tázal: Mají Moravané knihy nějaké, mají písmo, kterým by
mohli knihy svaté se psáti? Na dotaz tento odpověděli poslové
krále Rastislava, že na Moravě ani písma ani knih není. '
Leč císař Michal dodal: Ty Cyrille, nadarmo nesluješ mudr
cem, pros Ducha Svatého, aby ti dal vnuknutí dobré, a abys mohl
podati lidu moravskému i písmo a donésti také knihy svaté, jimž
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by rozuměli. A sv. Cyríll uposlechl rady císařovy, modle se po
několik dní a noci, a spojuje s modlitbou i tuhý půst, aby světlem
Ducha Svatého osvícen, mohl podatí národu moravskému ipísmo
i knihy. A složil sv. Cyrill z vnuknutí nebeského zvláštní písmo
tak zvané cyríllské, kterého dosavad užívají bratří naši Rusové,
Srbové a Bulhaři. A první také napsal knihu slovanskou, začátek
evangelia sv. Jana: Na počátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha
a Bůh byl Slovo.
Nyní sv. bratří rozloučili se s otcem a matkou, rozloučili se
se svými bratřími a sestrami, rozloučili se s příbytkem, v němž
byli vychováni, s městem rodným, s příbuznými a známými,
opustili bohaté a slavné město, opustili rozsáhlou říší, aby zároveň
s posly Rastislavovými ubíralise do země neznámé, k lidu pohan
skému. Láska sv. bratří podobna byla lásce Kristově, který také
opustil trůn slávy věčné, opustil sbory sv. andělů, opustil slávu
a velebnost neskonalou, aby na zemi lidem sloužil a vůli Otce
nebeského jím hlásal.
S toužebností čekal král Rastislav na Velehradě na příchod
kněží, kteří státi se měli duchovními otci jejich poddaných tehdá,
když křtem svatým pro nebe je znovu zrodili. Po klopotné a
obtížné cestě, která trvala několik měsíců, zavítali sv. bratří pod
ochranou sv. andělů strážných na Moravu, a všude, kdekoliv se
zastavili, naslouchal lid s radostí slovům jejich. Bylít první kněží,
kteří lidu moravskému oteckýmí slovy, mluvou slovanskou pravdy
sv. hlásali. Když pak konečně na Velehradě se octnuli, tu nejenom
Rastislav, nýbrž i přední vladykové a zemané s radostí vítali
sv. bratry, s radostí naslouchali učení novému. l líbilo se před
kům našim učení Kristovo. Poznávali, že lichým a klamným bo
hům sloužili a proto dali výhost posvátným hájům a doubravám,
zanechali. falešných bohů a přídrželí se jediného Boha pravého,
a kterého poslal Pána ]ežíše Krista. Zamilovali si Ducha Svatého,
jehožto milostí byli znovuzrození na křtu svatém a přijati za dítky
Boží a za dědice života věčného.
Láskou vroucnou a synovskou přilnulí i k svaté Boží Ro
dičce Panně Marii, anot' sv. bratří první chrám, jejž na Moravě
ke cti a chvále Boha trojjediného zbudovali, Rodičce Boží za
světilí. Ve všech potřebách svých tělesných i duchovních dovolá
vali se mocné přímluvy Matky Páně, dobře vědoucc, že nemůže
Syn Boží ježíš Kristus Matičce své odepříti ničeho, začkoliv žádá.
A jakož s radostí naslouchali slovům sv. bratři předkové
naši, valilít se na Velehrad odevšad, aby nové věrověsty spatřili.
tak také se sv. hrůzou a bázní přítomní byli sv. obětí novo
zákonné, mši svaté, kterou sv. bratří jazykem slovanským konali.
Modlíl se při sv. oběti král Rastislav za lid svůj, modlil se i lid
za krále svého, aby moudře spravoval lid svůj. Prosili i sv. bratří
Pána Ježíše, aby hojné rosy s nebe udělil semcni slova Božího,
jež do srdce lidu moravského zaseli.
_
Avšak zdar, z jakého se sv. bratří těšili, vzbudílzávistvsrdci
kněží a biskupů německých, kteří Moravu považovali za svou
40*
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zemí, a proto obžalovali sv. bratry v Římě, jakoby bludné a ka
cířské učení rozsívali na Moravě. Sv. Otec povolal sv. bratry do
íma, aby se z nařknutí ospravedlnili. Ochotně vydali se na cestu,
vzavše sebou ostatky sv. Klementa papeže a mučenníka, které
sv. Cyrilltv černém moři nalezl. Sotva papež Hadrian II. zvěděl,
že sv. bratří a apoštolé naši přibližují se k Římu, nesouce ostatky
sv. Klementa, vyšel jim s kněžstvem v ústrety s hořícími svícemi.
Papež líbal ostatky sv. Klementa, líbali je i kněží, a sám Hadrian
ostatky sv. Klementa do Ríma vnesl, kde v chrámě, zasvěceném'
sv. Klementu, byly uloženy.
Prozkoumal náměstek Kristův učení sv. bratří, nejenom jim
dovolil hlásati učení toto na Moravě, ale také oba bratry na
biskupy moravské sám vysvětil. Leč neměl už sv. Cyríll z Ríma
do Moravy se vrátiti. Roznemohlt se nebezpečně a po krátké
nemoci povolal Pán věrného sluhu Svého, aby mu dal odměnu za
práce, které neunavně na viníci Páně konal. Před smrtí povolal
sv. Cyrill bratra Methodčje k loži svému a prosil ho, řka: Vrať
se na Moravu, bratře milý, a neopouštěj toho lidu dobrého. Hle,
dosavad oba táhli jsme brázdu na roli Kristově, nyní já unaven
klesám, jdi tedy, a vzdělávej tu roli moravskou, aby mohl se
hospodář nebeský těšiti na hojnou žeň. Tělo Cyrillovo pochováno
bylo v chrámě sv. Klementa, kde i nyní odpočívá, s takovou
nádherou a slávou, s kterou jenom papežové pochováni bývají.
Sv. Methoděj, ač by_byl rád po smrti bratrově se vrátil na sv.
horu do samoty klášterní, vyplnil slib, bratru daný, a vrátil se na
Moravu, kde s mnohými klopotami, mnohým pronásledováním
a příkořím učení Kristovo hlásal. Ano zloba německých kněží
i biskupů i toho se odvážila, že sv. biskupa na synodě odsoudili
a do žaláře uvrhli, v němž sv. Methoděj po dvě leta strádal.
Dověděv se sv. Otec v Rímě, jaké bezpráví biskupové němečtí
na sv. Methoději spáchali, pohrozil jim klatbou a vyobcováním
z Církve, kdyby sv. Methodčje déle ještě v žaláři drželi. ] byl
sv. Methoděj ze žaláře propuštěn a spravoval lid svůj milý až do
roku 885.

_

O neděli květné naposledy od hlavního oltáře v chrámě
velehradském mluvil k lidu svému, připomínaje mu všecka dobro
diní, jimiž od Pána byl obdařen. Napomínal kněží, aby věrně
konali mezi lidem moravským dílo Páně. Napomínal sv. Methoděj
krále Svatopluka, aby moudře, otcovsky alaskavě vládl lidu, nad
nímž Pán králem ho ustanovil. Napomenul i lid věřící, aby věrně
stál spojen s Rímem, spojen se svým biskupem, aby miloval actil
kněze své, kteří konají dílo Kristovo. Rozloučil se pak se všemi,
a prosil zároveň, aby po tři dny a noci modlili se za svého vrch
ního pastýře; nebof sv. Cyrill zjevil bratru svému Methoději, že
ve středu po květné neděli přijde Pán, aby i Methodějovi odměnil
práce jeho a námahy apoštolské.
Plakal lid moravský, když spatřil, že zlatá ústa Methodova
nebudou už hlásati pravd božských. Plakal král Svatopluk, že
v Methoději ztrácí moudrého a laskavého otce a rádce. Plakalí
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kněží, že smrtí Mcthodovou ztratili moudrého vůdce a svatého
velekněze. Ajakož sv. Methoděj miloval dům Boží, miloval i Matku
Páně, Pannu Marii, tak si přál, aby i tělo jeho po práci apoštolské
odpočinulo po pravé straně oltáře, zasvěceného Panně Marii.
Apochoval lid svého otce, pochovali kněží svého vůdce, pochoval
král svého rádce, po pravé straně oltáře Panny Marie. Kde však
ten starý chrám velehradský stál, kde oltář Panny Marie vchrámu
tomto byl zbudován, s jistotou udati nemůžeme.
Jak by zaplesal lid moravský, jak by radovalo se i kněžstvo
moravské, kdyby tělo drahého otce Methoděje mohlo býti nale
zeno ! A hledá se v chrámě velehradském, kopá a pátrá se, zdaž
by nebylo lze najíti tělo sv. Methoděje. K tomu však potřeba
peněz, protože dělníci zadarmo kopati nemohou. A hle! lid mo
ravský nezapomenul i po tisíci letech, že sv. Methoděj s bratrem
Cyrillem donesli mu ve víře Kristově drahocenný poklad,aproto
kdokoliv sv. apoštoly naše miluje, rád na objevení těla Metho
dova bud' penězi anebo modlitbou přispívá. Nebylo by chvalno,
kdybychom my farníci zdejší měli býti mezi těmi, kteří ničím na
objevení hrobu Methodova nepřispívají. Proto bude odpoledne po
požehnání ofěra, a co se sebere, co složíte, pošlu na Velehrad
s prosbou, aby příspěvek náš byl přijat na důkaz lásky synovské,
kterou chováme k sv. Methoději a jeho bratru Cyrillovi, aby
orodováním svým u trůnu Božího vyprosili nám milosti, bychom
víru svou stále vyznávali a dle ní živi byli, bychom svatým a kře
sťanským životem dokázali, že jsme hodní synové otců těchto
svatých a bohumilých, a abychom jednou zároveň s nimi velebili
Boha trojjediného a Matičku Kristovu, blahoslavenou Pannu Marii
v říši Syna Božího na věky včkův. Amen.
Fr. Klíma, farář v Křepicích na Moravě.

Neděle V. po Sv. Duchu.
O vraždě.
' )Nezabiješ !.

Když Israelšti třetího měsíce po vyjití ?. Egypta přišli k hoře
Sinai, rozbili tam stany. Mojžíš dle rozkazu Hospodinova vystoupil
na horu,a tu Bůh za hrozivého blesku a hřímání dával lidu desatero
svých přikázání. Páté z nich zní: Nezabiješ!
Když druhdy zlý Kain dobrého Abela zabil, řekl Bůh ku
Kainovi: »Co jsi učinil? Krev bratra tvého volá ke mně ze země.
Protož nyní zlořečený budeš na zemi, kteráž otevřela ústa svá
a k pití přijala z ruky tvé krev bratra tvého. Tulákcm a po

běhlíkem budeš na zemi!:
Ejhle, drazí v Kristu, tak již na počátku světa, když Bůh
člověka stvořil, vštípil mu do srdce lásku k bližnímu a chránil
před zlobou zlého, již tcnkráte platilo páté přikázání: Nezabijcš!
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Dnes pak zase dočítáme se. kterak Ježíš Kristus, zakladatel
Nového Zákona, ]enž nepřišel ho zrušit, ale naplnit, učenníkům
Svým toto přikázání opakuje, an dí: »Slyšelijste, že řečeno bylo

starým: chabiješ;

a pakli by kdo zabil, hoden bude soudu.v

Přátelé drazí! Když z vůle Hospodinovy Mojžíš vyvésti měl
vyvolený lid ?.poroby egyptské, tu přišel k Faraonovi a oznámil
mu vůli Boží. Než Farao lidu propustiti nechtěl. Iřekl Bůh
k Mojžíšovi: »Udeř holí, kterou v ruce máš, u vodu do řeky před
Faraonem a služebníky jehola Mojžíš tak učinil a hned všecka
voda proměnila se v krev. Krev byla v řekách, krev ve všech po
tocích, krev v loužích i jezerech, krev ve všech nádobách dřevě
ných i kamenných po celé zemi egyptské!
A díváme-li se nyní. světem, tu mezi jiným soužením vidíme
lidstvo, vidíme jednotlivce brodit se v krvi bližního. Ncřídký jest
příklad, kdy syn touží po krvi otcově, bratr po krvi bratrově,
chudý po krvi boháčovč, obyvatelé jednoho města, jedné vlasti
po krvi a zkáze města jiného, vlasti sousední! Casto zdá se nám,
jako by ti lidé, s nimiž jednáme, ty listy, jež čteme, jen o zkáze,
pomstě, sváru, různicích, jež k vraždám vedou, jednali a mluvili!
Budiž nám tato posvátná chvíle příležitostí, bych vás o straš
livém tomto hříchu, o vraždě, poučiti mohl.

Pojednání.
Co jest vražda.> Kdo se dopouští vraždy? Vraždy dopouští
se ten, kdo bližního násilným způsobem bezprávně o život při
praví. Vražda jest buď nahodilá, nebo úmyslná. Nahodilá stane
se bez úmyslu člověka a hříchem nebývá. Zde mluvíme o vraždě
úmyslné a ta jest hříchem zajisté těžkým, smrtelným, ať se stává
nebezpečnou zbraní, at jedem, ať utopením nebo jinak!
Vrah zajisté nejprve prohřešuje se proti Bohu. jediný Bůh
má právo na život náš, On nám jej smrtí béře a nikdo jiný
soukromě nemá práva život nám bráti. Bůh jediný to jest, jenž
má moc nad smrti i nad životem a přivádí k branám smrti a zase
vyvádí! Moudr. 16, 13. Bůh jest majetníkcm našeho života, my
jsme jeho nájemníky. My života svéhoiživota bližního jakožto ma
jetku Božího máme si vážiti, máme ho šetřiti. K vražedníku tedy
Bůh strašlivým hlasem volá: »Krev bratra tvého volá ke mně
o pomstu.< Proto sv. Jan ve svém Zjevení 21, 8. vražedníkům
a smilníkům i všechněm lhařům místo ukazuje v jezeře, které
hoří ohněm a sírou, jež jest smrt druhá; a jinde praví, Ep. I.
3, 15., že žádný vražednik nemá života věčného, v sobě zůstáva
jíciho. A sv. Pavel hrozí: »Zjevní jsou skutkové těla: Nenávisti,
hněvy, \'ády, různice, roty, závisti, vraždy .. . a těm podobné
věci, o kterých vám předpovídám, jakož jsem napřed pověděl, že
kdo takové věci činí, království Božího nedojdou.a Galat. 5, 21.
Ačkoli pak, nábožní křesťané, Bůh tak vraždu v nenávisti
má a tak hroznými pokutami trestá, pohlédněte kolem sebe
a povězte si sami, kolik a jak mnoho lidí těchto hrozeb nikterak
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se ncleká! jsouf různé stupně vraždy podle okolností, jež buď
vraždu zveličují, nebo k ní novou vinu přičiňují. Jest vražda zá
keřnická, vražda loupežná nebo najatá, jest otcovražda, bratro
vražda, vražda dětí, krále, prácedárce a jiné a jiné hříchy,
o kterých bolno povídati.
'
, kterak asi srdce Boží lituje, kterak se rmoutí nad člo
věkem, jenž pána svého zabije! Kterak asi chvěje se Boží srdce
nad synem, dcerou, kteří rodiče, živitele svoje zúmyslnč zavraždí!
Kterak asi Bůh potrestá matku, která at manželské, at neman
želskč dítě svoje ze světa sprovodi! jak hrozně potrestá vraha
císaře a krále!
Než vrah neprohřešuje se toliko proti Bohu, on prohřešujc
se i proti celé společnosti lidské; a čím více který člověk lidstvu
prospíval, čím důležitější úřad zastával, tím větší vražda, tím větší
hřích.
Kterak tedy prohřcšuje se člověk, jenž rodině vraždíživitele,
dítkám starostlive'ho otce, manželce manžela, sousedům spravedli
vého, poctivého občana, národům krále, dělníkům pána!
Vrah také prohřešujc se proti zavražděnému; on ho zbavuje
největšího dobra, které Bůh člověku dal, totiž jeho života. Vrah
činí snad také zavražděného věčně nešťastným, věčně zavrženým,
nacházel—li se ve stavu těžkého hříchu.
O, rcetc tedy, přátelé drazí, není vrah tím nejnešt'astnějším
tvorem na světě?! Nezasluhuje, aby Bůh jemu, jako kdysi Kainovi
znamení vraždy na čelo vpálil, nezasluhuje, aby před ním každý
jako před vývrhelem pekla utíkal, aby byl tulákcm a poběhlíkem
po zemi?!
Co jsem tuto až posud pravil, mluvil jsem o vraždě násilné,
úmyslné, bezprávné a náhlé. Taková vražda sluje také hrubou.
Jiná jest ještě vražda úmyslná a bezprávná, avšak znenáhla
čili jemná. Tou vraždou rozumíme tvrdé jednání, pronásledování,

pomluvy, nevděkajiné ajiné skutky zlé, kterými jeden druhému
život pomalu sice, ale jistě ukracuje a vraždí.
Vraždí tedy děti rodiče svoje staré, když jim ve stáří ne
chtějí dávati, co si vymínili. Když snad nedovolují starým rodičům
ani přes práh překročiti, když je utiskují, zimou, hladem, nevší
mavostí, posměchem je moří Vraždí boháči chudé, kdy tuze
v práci je utiskují, málo platí, přes čas pracují, nutí děti nedospělé
do těžké, ba noční práce; vraždí majetní žebráky, když před
nimi dvéře zavírají, obilí schovávají, nebo veliké množství v čas
úrody koupí, aby v čas drahoty draze prodávali, .by chudí hladem
mřeli; vraždí nevděčnícidobrodince svoje, žác'í učitele svoje, když
nevděkem za dobrodiní, posměchem za- pomoc, pomluvami,_ žalo
bami za radu jim se odměňují.
Připomenoutí jest mi ještě vedle vraždy úmyslné také něco
o vraždě neúmyslné nebo nahodilé.
Taková vražda hříchem bud' jest, nebo není. Tu platí pra
vidla: Kdo by něco dovoleného konal a pilně pozor při tom
dával, by bližního o život neb o zdraví nepřipravil, vraždy se ne
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dopustil, třeba by při tom činu zabití bližního se stalo. Kdo by
však konal něco hříšného, z čehož obyčejně zabiti následuje, nebo
konal něco dovoleného, neužil však při tom náležité opatrnosti,
vraždy se dopouští! Dopouštěji se tedy vraždy chůvy, které 2 ne—
dbalosti, lehkomyslnosti děti opouštějí a samotny zůstavují; do
pouštějí se vraždy aspoň jemné ošetřovatelky nemocných, synové
a dcery umírajících rodičů, kteří v čas nemoci rodičům příkoří
činí, s nimi se nesmíří, je opouštějí! Dopouštějí se vraždy tací ře
meslníci a kupci, kteří z nedbalosti nebo trestuhodně nepozor
nosti při své práci, při svém prodeji smrt bližního zaviní. Vraždí
bližního také ten, kdo k opovážlivým, nebezpečným hrám, pokusům,
k prostopášnémů živobytí, k přílišnému požívání opojných nápojů
a jiným náruživostem s výsledkem bližního svádí.
Než, drazí v Kristu, nebylo by dOSti na tom, co jsem
o vraždě pověděl a nevyčerpal bych všecko, co Ježíš Kristus
v dnešním sv. evangeliu učenníkům Svým, Starý Zákon uvá
děje, pravil, kdybych také vás neupozornil nato, co k vraždě člo
věka svádí!
Zavražditi bližního bylo již v zákoně Mojžíšově těžkým
hříchem ježíš Kristus však, jenž Zákon Starý přišel naplnit a do
plnit, nám, vyznavačům svým nové dává, dokonalejší, úplnější
přikázání!
On praví: »Slyšeli jste, že řečeno bylo staiým: Nezabiješ.
Ale já pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, hoden
bude soudu.“ Tedy nejen ten, kdo zabije, ale kdo se již hněvá
na bratra svého, tak se proviňuje, že musí k soudu jíti! Kdo by
pak proti bližnímu z'hněvivosti i hanlivá slova z úst vypustil,
hoden bude vyššího soudu, těžšího trestu, a kdo by řekl bližnímu
bláznc, t.j. bczbožníku, neznabohu, t. j. kdo by mu i Boha a ná
boženství upíral, což u židů největší urážkou bylo, hoden bude
pekelného ohně!
- Ejhle, položte nyní, křesťané milí, ruce na srdce svá a ze
ptejte se svědomí svého: Zdali já nezasluhoval bych první, abych
souzen byl? Co hněvu, co zášti, co nenávisti, co pomstychtivosti
mám v tom malém srdci svém! Co hněvu proti sousedům, co zášti
proti přátelům, co nenávisti proti bratrům, co pomstychtivosti
proti rodičům, co škodolibosti proti všem svým bližním!
Zdali bych nezasluhoval, bych vyšším soudem souzen byl,.
těžším trestem potrestán byl.> Co hanlivých slov, co urážek, co
úšklebků, co posměchu, co křivd svým dobrodincům, svým uči
telům, svým kazatelům a zpovědníkům jsem učinil!
Zdali nezasluhuji pekelného ohně za všecku nedůvěru, po
dezřívání, osočování, vlažnost, lhostejnost k Pánu Bohu svému;>
Kolikrátc snad přistoupil jsem k svaté zpovědi, ku svatému
přijímání, kolikráte dával jsem almužnu, modlil jsem se, přinášel
jsem tyto dary srdce svého na oltář Pánu Bohu svémn a roz
pomněl jsem se sice, že bratr můj má něco proti mně a já proti
němu, a přece jsem se s bratrem nesmířil, přece jsem v zášti
a nepřátelství dar svůj Bohu obětoval, v nenávisti trval!
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Ano, nábožní křesťané, hněv, nenávist, pohoršení, všeliké
bližního urážení, nepřátelství, nesvornost, nesmířlivost, to jsou také
hříchy, veliké hříchy, protože k pomstychtivosti, vraždě vedou!
Řekl- li tedy Bůh: \ezabiješ! řekl také: Nebudeš se hněvati,
nebudeš se pro maličkosti souditi, nebudeš v nepřátelství trvati,
nebudeš bližního urážeti!
A v skutku, denní zkušenost dokazuje, že mezi svárlivými,
zlobivými, hněvivými, urážlivými lidmi rvačky, ba vraždy nejsou
ničím řídkým'
Přátelé milí, kterak k těmto věcem odpověděti, kterak vás
před nimi varovati;>

\'ejmilejší! volám k vám slovy dnešní sv. epištoly, buďte
všichni jednomyslni, lítostivi, milovníci bratrstva, milosrdní, mírní,
pokorní, neodplacujíce zlého za zlé, ani zlořečení za zlořečení, ale
raději dobrořečtc! Odchylte se od zlého a čiňte dobré; hledejte
pokoje a stíhejte ho! A dále ještě volám slovy sv. Pavla: »Žádnému
zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré netoliko před Bohem,
ale také přede všemi lidmi. Může-li to býti, což na vás jest, se
všemi lidmi pokoj majíce: nezastávejte sami sebe, ale dejte místo
hněvu;
neboť.ale
psáno
jest: Mně
pomsta, jáRím
odplatíml!
nedlej se pře
moci zlému,
přemáhej
zlé dobrý'm
12, 7—'_1
Nuže, pokoj Pána našeho ježíše Krista, láska Boží a úča
stenství Ducha Sv. budiž se všemi vámi. Amen.

Frant.Chramosta.

Slavnost Navštívení Panny Marie.
I. Maria jest pomocnicí křesťanů;
II. Maria jest potěšením zarmoucenýeh.
»A aj, od této chvíle blahoslavenou
mne budou nazývati všichni národovélc
Sv. Luk. 1., 3.

Znám jedno slovo, které nevýslovnou radostí rozechvívá
tajemné struny srdce každého křesťana, znám jedno slovo, které
naplnuje nitro jeho neskonalým blahem, duši jeho nezměrnou
rozkoší: slovo to jest »Mariau. Slovo Maria zahrnuje v sobě
celý život duševní upřímného katolíka.
Velikou důstojnosti ozdobení jsou vládcové tohoto světa,
nebot celé říše se jim koří a na rozkaz jejich čekají; větší však
jest důstojnost svatých, neboť celý okršlek zemský prozpěvuje
jim chvalozpěvy, ještě větší jest důstojnost andělů, nebot onijsou
po Bohu nejdokonalejší tvorové, ale největší důstojnosti ze všech
tvorů, které z rukou Božích vyšly, jest obdařena Maria; neboť
tato čistá Panna stala se Matkou nejmocnějšího Pána na nebi
a na zemi, Matkou Toho, ve jménu jehož klekají císařové světa,
]emuž klaní se svatí v nebi, Jemuž zvučné chory andělů a arch
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andělů prozpěvují chválu svou, Maria stala se Matkou Boha,

Ježíše

Krista.

A proto volá Petr Damianský: »Kdo jest větší

než Mariae?
O křesťané milí, vizte tuto vznešenou, velikou Malku, kterak
dnes dle slov sv. evangelia ubírá se rychlým krokem do hor
Judských, do městečka Karem, kde bydlí bohabojná teta její
Alžběta, choť kněze Zachariáše. Spěchá tam, aby zvěstovala pří
buzné své nevýslovnou radost, že již nadešel onen tak toužebně
očekávaný den, v němž tužby národa Israelského vyplniti se měly
příchodem zaslíbeného Mesiáše, spěchá tam rychle, aby zvěstovala
Alžbětě, že ona nosí pod srdcem tohoto velikého krále, že ona
stala se Jeho Matkou.
Radost Rodičky Boží zračí se zvláště v úchvatném onom
chvalozpěvu, jejž pronesla, vstupujíc do domu Alžběty: »Velebí
duše má Hospodina a zplesal duch můj v Bohu Spasiteli mému.
Moji drazí! Maria stala se nejen Matkou Syna Božího, nýbrž
i Matkou naší. Kristus umíraje na kříži odkázal Jana (a zároveň
nás všechny) Marii Panně, řka: »Hle, syn tvůjc! Jak často ohle—
dáme se v životě po člověku, jenž by se nás zastal, nám pomohl;
jak často vzdycháme sklíčeni hlubokým hořem! Hle, María, Matka
naše! K té obraťme zraky svoje; ona nám může pomoci, ona nás
může potěšiti, neboť jest:

l pomocnicí křesťanů;
Il. potěšením zarmoucených.

Pojednání.
I.

Matka Páně nepřebývá dnes již více na zemi, ona dlí tam
v těch výšinách nadhvězdných, kam s tělem s duší byla po této
pozemské pouti vzata; ale přátelé drazí, byl by to veliký klam,
kdybychom se domnívali, že tam v té nekonečné radosti zapo
míná na naše strastiplné živobytí, že nestará se o nás. K této
domněnce nemáme pražádné příčiny. Naopak, buďme ujištění, že
i nyní nám pomoci může a také pomocí chce. Maria Panna nám
pomoci může; neboť ona věčně zůstane Matkou jednorozeněho
Syna Božího a proto věčně potrvají její práva mateřská k Ježíši
Kristu a jednorozený Syn Boží bude věčně cítiti své synovske
závazky k Panně Marii.
Matko křesťanská, představ si, že máš hodného a zdárného
syna, který tě tak miluje, že by se s tebou rozdělil o spasení
duše své, který jest si toho dobře vědom, že, kdyby celý svět
snésti mohl k nohoum tvým, že by se ti přece ještě neodplatil
za nesčetná dobrodiní, která přijal z mozolovitých rukou tvých,
že by ti neodměnil ty dlouhé noci, které si pro něho probděla,
ty mnohé slzy, které jsi pro něho prolila, ty starosti, ty vzdechy,
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ty bolesti, které jsi k vůli němu přetrpěla. Představ si nyní, že ty
zahrnuta jsi neštěstím, že nemoc upoutala tě na lůžko a tebe
obklíčila všemi svými trpkými následky. A ty líčíš bídu svou
milovanému dítku, prosíš je o pomoc, 0 řekni mi, zdali ten.
hodný syn bude míti tak tvrdé srdce, aby tě opustil v trap
ných chvílích tvých, aby prosby tvé oslyšcl.> O nikoli! On
tí pomůže, leží-li to v moci jeho, ze srdce rád, on vynaloží
vše, aby ti ulevil a bývalé lepší časy duší tvé navrátil. Neboť
syn tvůj cítí stebou, tvá bolest jest jeho bolestí, tvůj zármu
tek jeho zármutkem, a tvá radost, tvé blaho, jeho radostí, jeho
blahem. A nyní, duše křesťanská, povznes očí svých k Panně
Marii a k jejímu Synu Ježíši Kristu, Který miluje Matku Svou více
než ten nejzdárnější syn na zemi, zamyslí se poněkud a řekni mi,
zdali jcst 's to, aby On Matku Svou oslyšel, abyjí něčeho odepřel?
Nc, nikdy ne! K vyslyšení proseb Matky Své jest ježíš Kristus
vždy pohotově a proto dá jí, zač prosí pro ubohé trpící dítky
její na zemi. Proto volá sv. Bernard: »Vzpomeň, ó královno
milá, že od věků nebylo slýcháno, že's kdy koho opustila, kdo
se pod ochranu tvoji utekla! Ano, od věků nebylo slýcháno, že
Maria koho opustila. Utíkejte se tedy k ní s plnou důvěrou,
s plnou nadějí, neboť ona jest pomocnicí křesťanů.
Panna Maria nám také pomocí chce. Nepotřebujípopísovati,
jakou lásku pociťuje matka k dítku svému; víte to každý ze
zkušenosti, vždyt“ každý tisíceré důkazy toho přijal od milé, drahé
matky své. Víte každý, jak zarmoucené bylo srdce matky, když
vám něco scházclo, víte, jak krvácelo srdce její, když jste trpěli;
mnozí vzpomínáte se vděkem na ty časy dnes, tísíckrátc žehnáte
té drahé hlavě, která dnes již odpočívá a spí spánek věčný pod
zeleným rovem hřbitovním. Avšak více, daleko více miluje nás
Panna Maria. její láska k nám ncochábla, nebot' platí tu slova
sv. ap. Pavla: »Láska nepomíjí na věky.: Ano, její láska k nám
stala se ještě vroucnější, ještě plodnčjší, než tenkráte, kdy sama
v tomto slzavém údolí žila; poznáváť více naše bědy, v nichž na
zemi plahočiti se musíme. A proto, jak praví sv. Bernard, »stala
se Maria všem vše: ona otevírá všem lůno svého milosrdenství,
aby všickní z jeho plnosti přijímali. Zajatý své vysvobození, ne
mocný zdraví, zarmoucený útěchu, hříšník odpuštění a spravedlivý
milost. Ona jest pomocnicí křesťanům
Panna Maria tedy pomoci nám může, ona nám též pomoci
chce; ona pomáhala a pomáhá všem, kteří s důvěrou k ni se
utíkají. Důkazem toho jsou nesčetná místa Marianská, místa
poutní, kde tisíce zázraků se stalo. Katolický svět nenazývá ji
nadarmo: »Uzdravením nemocných.: O těchto zazracích by se
daly napsati celé objemné knihy. Dlouho bych musil mluviti,
kdybych všechna posvátná místa Maríanská vám chtěl v pamět
uvésti; jen jedno místo chci připomenouti, kde nejposléze Panna
Maria se zjevila. jest to světové poutní místo Lúrdy na horách
Pyrenejskýc—hna jihu Francie. Bylo to dne 11. února 1858, kdy
malá dívka Bernadeta Soubírous sbírala suché dříví u skály Massa—
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biellské, když pojednou zjevila se jí paní nebeské krásy, oděná
ve sněhobílé roucho a přepásaná blankytným pásem. Ruce měla
zbožně sepjaté, a oči její patřily s nevýslovnou vroucností k nebi.
Byla to královna nebes, Panna Maria. Neboť když se jí dívka
tázala, kdojest, řekla: :já jsem neposkvrněné početí.: Pak projevila
jí své přání, že chce, aby mnoho, mnoho lidu v tato místa puto
valo. A proč pronáší Matka Páně toto přání? Ona chce v těch
místech oblažovati křesťany, ona chce těšiti chudé, zarmoucené,
uzdravovati nemocné. A to přání se jí splnilo. Vystaven tam
nádherný kostel, slavnostně posvěcen za přítomnosti 35 biskupů
a arcibiskupů, 500 kněží a 100.000 věřících. Ze všech končin světa
putují tam dnes zbožní poutníci, tisíce, ba miliony lidí tam při
cházejí prosit Matku Páně v různých potřebách svého života
a ona rozdává tam dobrodiní měrou nejvyšší. Ještě dnes dějou
se tam mnohé zázraky.
Panna Maria pomáhá nám však nejen v tělesných potřebách,
nýbrž poskytuje pomocné ruky i v strastech duchovních. Nechce,
aby nadarmo prolita byla krev jejiho Syna, Kterého tak vroucně
milovala. Maria chce, aby každý vzal z ni spásu svou, i ten nej—
zarytějši hříšník. Vždyť nazvána jest útočištěm hříšníků; ona jest
si toho dobře povědoma, že nechce Bůh smrti hříšníka, nýbrž
aby se obrátil a byl živ, ona dobře ví, že božský její Syn při
šel hledat, co bylo zahynulo. Zvláště vynakládá všechny síly,
aby zachránila hříšníka i spravedlivého v době nejrozhodnější
a tou jest hodina smrti. Neboť dobře zná učení božského Syna
svého, že kdyby člověk celý život svůj svatě žil a v poslední
chvíli života těžce zhřešil a v tom hříchu zemřel, že na věky bude
zavržen. Avšak, milý křesťane, nespolehej nato, neodkládej spo
káním na poslední chvíli. Pamatuj na přísloví: jaký život, taková
smrt. a jaká smrt, taková věčnost. Nespolehej na to, že ti Panna
Maria pomůže v této chvíli rozhodné; ovšem ona pomáhá, ale
těm, kteří jsou toho hodni a h_odným jejího dobrodiní bys nebyl,
kdybys na její pomoc zhřešil; nespolehej na to, že ti Bůh odpustí,
jako kajícímu lotru Dismasovi, neboť dobře pravi sv. Augustin:
»Toliko jeden byl, abys opo ážlivč nedoufal, toliko jeden byl,
abys nezoufal. <<

Tedy žijme ctnostně, svatě a bohabojně, neboť jen tak za
sloužime si, aby Matka Páně naši pomocnicí byla v hodině smrti.
Mějme jen dobrou vůli a Panna \laria nás bude síliti v tomto
strasti plném životě; poskytne nám nejen pomoci, ale i rosou ne
beské útěchy svlaží vyprahlé srdce naše, neboť jest nejen pomocnicí
křesťanů, ale i potěšením zarmoucených. O tom ale v díle
lI.

Hřích prvních rodičů učinil zráje rozkoše slzavé údolí, zemi
nářku a pláče. První hlas dítka, které na svět přišlo, jest pláč
a loučí-li se člověk s pomijejíeím světem, obkličuje ho zase ze
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všech stran bolný pláč a on sám vzdychá a sténá pod tíhou
bolestí, kterými jest svírán. Pravda, mnoho lidí na světě jest, kteří
se smějou, ale daleko více jest, kteří pláčou, ba i ten smích mnohdy
nepřichází od srdce, a věru, kdyby mnohý člověk, který ve spo
lečnosti se směje, byl o samotě, plakal by a snad hořce plakal.
A proto případná jsou slova Písma sv.: »Těžké jho lpí na dítkách
Adamových ode dne jejich narození až do dne, kdy ukládány
bývají v zemi, která všech matkou jest.< Eccl. 49.
, přátelé,
jak jest nám tudíž milý a Vítaný, kdo ve dnech bídy a strasti
soustrastnou nám podá ruku, kdo posilní a potěší rozbouřené
srdce! A hle, to činí María. Ona jest potěšením zarmouccných.
O ní praví sv. Ignác mučenník: »Maria má soustrast s ubohýmí
a zarmouccnými, neboť ona dobře ví, co zármutek jest a proto
poskytuje utěchy co nejochotněji.<<

jdeme-lí od svatého města .jerusaléma na jih, přijdeme po
čtyřech hodinách k veliké pláni Rephaimské ve středu hor judských,
přijdeme v ta místa, kde kdys Moabitka Rut sbírala klasy na poli
Boozově. Zde leží město Betlém na dvou návrších, které spojeny
jsou v podobě půlměsíce, kolkolem jsou pěkná údolí. Do tohoto
městečka přichází mezi mnohými Panna Maria se svatým joscl'em.
jest již noc a ztrmácení pocestní hledají útulek, nocleh, avšak vše
jest přeplněno, nikde ani místečka a proto odebírají se za městečko
do jeskyně, aby pohovili ztrmáceným údům. A tam za chladné
noci prosincové přichází na svět, jenž byl očekáváním všech ná
rodů — ježíš Kristus, Spasitel světa. Ubohá, chudá Matka María,
klade božské dítko v chatrných plenkách do jeslí, oko její roz
hlíží se po vlhké jeskyní a při tom zalévá zlzamí. Pláče zármutkem,
že chudobně & nuzně přivítala tak vznešené novorozeňátko. Ráda
by dala všechno pohodlí, ale nemůže, jest chudobná; ráda by je
zaobalila v hedvábí a zlatohlav, ale nelze, neboť chudoba ji toho
nedopřála a proto s bolem klade dítě v pouhých plénkách na
seno do jeslí. Ach, jaká to útěcha pro tebe, ty křesťane, který
v chudobě se plahočíš. A proto, milá duše, když bída klepe síl
nějí a silněji na okna příbytku, když dítky volají o chléb, a ty
viděti musíš, kterak robátka, s nimiž by's se o spasení duše své
rozdělila, hlad trpí, když tě nemoc sklíčí a učiní všelíký výdělek
nemožným a nouzi přivolá do příbytku, když se namaháš a pracuješ,
až pot ti obličej zalévá, když starostí ti nedají spáti a ruší klidné
hodiny, rozpomeň se na Marii, že ona také byla chudobná, že
ona též trpěla nedostatek a myšlenka ta tě potěší a tvé síly
k dalšímu boji vzpruží.
Návrší, kde odpočívá Rachel, plní se slzami; ozývá se tam
nářek a pláč ubohých matek, které žalostným okem pohlíží na
mrtvá dítka svá. Král Herodes, který tak ukrutně si počínal, že
sotva druhého jest v dějinách, bál se o svůj trůn, a proto, když
slyšel o novorozeném králi židovském, kázal pobítí všechna ne
mluvňátka v Betlémě, maje za to, že i mezi nimi bude novorozený
král židovský ježíš Kristus; avšak ten právě mu unikl. Když
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slunce vycházelo' nad horami judskými a zrcadlilo se v prolité
krvi nevinných dítek, prchala Matka Páně s božským dítkem do
dalekého Egypta. Prchala za chladného počasí a zakoušela všechny
útrapy, které jsou údělem všem pronásledovaným a vyhnancům.
Byla pronásledována. I ty, křesťané milý, býváš v životě svém
pronásledován. Nepřátelé spojí se proti tobě, škodí tvému do
brému jménu, tvé cti, podkopávají tvou vážnost a chtějí tě při
praviti o výdělek, kterého si pracně dobýváš, jímž zaopatřuješ
sobě někdy perným způsobem skývu chleba a který živí a satí
dítky tvé. jsout' lidé, kteří závidí tobě, že dosyta se můžeš najisti
a že o dítky své poctivě se staráš, že ty a tvé dítky chodí lépe
oblečeny než nepřátelé tvoji, že dítky tvé lepšího postavení se dodě
laly než dítky protivníka. A odtud ten hněv, ta závist, odtud to
pronásledování. Milý křesťané, v tomto pronásledování obrať se
k Marii, pros ji o pomoc, klekni a zbožně vzývej tu neposkvr
nčnou Pannu, ona tě vyslyší, ona ti pomůže, neboť ví dobře, co
zkusí každý pronásledovaný; vždyť to sama zažila. _—
Před domem Piláta sbíhají se zástupové se všech ulic jeru
saléma, aby byli svědky hrozné nevděčnosti, kterou spáchali židé
na Ježíši Kristu. V předsíni římského vladaře stojí postava, která
není ani člověku podobna: jest oděna ve starý šarlatový plášť,
v rukou má třtinu a na hlavě trnovou korunu, obličej, ruce, nohy,
celé tělo krví zalité, kapky krve s těla jeho řinou se k zemi
a volají do nebe o pomstu. jest to Spasitel světa, na jehož
mukách se pase luza židovská a volá seč jí hrdlo stačí: Ukřižuj,
ukřižuj ho. Krev jeho přijď na nás a na naše děti. Volání to jest
tak silné, že otřásá ]erusalémem. A matka Páně Maria stojí opodál,
dívá se na ty nevděčníky a jejich volání vhání do duše její meče
hrozné bolesti. Vůle židů se vyplnila. Kristus visí na místě po
pravném, na Kalvarii, přibit jsa na kříž a v hrozných mukách vy
pouští ducha volaje: »Dokonáno jesth Matka Páně vidí, kterak
Synu jejímu sklesla hlava, kterak dokonal. O, veliká jest jako
moře bolest její, ruce její křečovitě se spínají, proudy slzí se jí
řinou z uplakaných očí, hlavu zachvacuje závrať. Stojí pod křížem
zničena, zdrcena. I ty, milý křesťané, trpěti musíš mnohé nemoci.
Snad dlouhé neděle ležel jsi na lůžku a v bolestech počítal jsi
hodiny, které se ti zdály dlouhými, jako celá věčnost, nikam jsi
se nemohl obrátiti, neboť všude pociťoval jsi jen bolest, hrdlo
práhlo žízní, hlava trnula bolestí, tak že jsi myslil, že se rozskočí,
horko rozpalovalo tě, žes myslil, že v ohni se nalezáš. O, v tomto
trápení volej jen k i\larii, ona tě potěší, zpomínej na její muka
a vzpomínka ta ti uleví.
Panna Maria ztratila svého jediného Syna, smrt jí _Ho vy
rvala. I ty, milá matko, mnohdy Ztrácíš vroucně milované dítky
své. Pláčeš, náříkáš, když rty své tiskneš na čelo dítka, které
smrt ti odňala. O, představ si v tomto okamžiku Marii pod křížem
a myšlénka ta ti naleje balsám do duše tvé! I ty vdovo, která
trpíš ústrky a pronásledování od lidí nesvědomitých, pohlcď
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v trápení svém na Marii. Maria byla též vdovou, záhy ztratila
sv. Josefa a s bolem doprovázela ho ke hrobu. Maria ví, co jest
to ztratiti věrného druha života, ona dovede změřiti tu bolest,
která svírá nitro opuštěné vdovy, když muže jejího kladou v hrob
a proto obrat' se k ní, volej k ní a ona tě potěší. Na Marii po
hlédněte všichni sirotci, všichni, kteří jste na posvátném místě
stáli u otevřených hrobů, anebo kteří státi tam budete, oplakáva
jícc ztrátu některého miláčka svého. [ ona stála nad hrobem
milovaného dítka a s bolem patřila, kterak hrobový kámen při
valují na mrtvé tělo Jeho. Marii se těšte, přátelé drazí, v těchto
okamžicích a pomyslete, že mnohý 7. miláčků vašich, který spí
spánek věčný, po něm toužil, že mnohdy stižen bolestmi a svízeiy
volal: Již dost, dost Pane, toho trápení, vezmi duši mou ode mne
a nech mne zemříti. Neboť všechen chléb hořkosti jsem zde na
světě okusil a kalich utrpení až na dno vyprázdnil.
ano, přátelé
milí, v svízelich a trpkostech obracejte se k Marii, volajícc k ní
o pomoc a útěchu a věřte, že dostane se vám ji, nebot' Maria jest
potěšením zarmouccných.
*

*

Schylujeme se ku konci našeho rozjímání, v němž poznali
jsme, jak vydatnou pomocnicí naší jest Panna Maria a kterak
dovede těšiti zarmoucené. Vidím zde mnoho matek, matek, které
přejí si z té duše, aby dítky jejich byly jednou šťastný. Přál bych
vám ze srdce, sám to však učiniti nemohu, ale alespoň radu vám
chci dáti. Vaše dítky budou potřebovati hodně pomoci v životě
svém, ony také musí prodělati mnohdy trpkou školu života; aby
však šťastně všechno přestály a šťastnými se staly, dejte jim prů
vodkyni, pomocníci do života. Věčně žíti nebudete, zemřete a
dítky své opustiti musíte, a proto radím vám, dejte jim průvodkyní
„do života, která nikdy jich neopustí, která nad nimi bdíti bude
po celý život. A proto volám k vám: Učte dítky své milovati
Marii. Vštěpujte v srdce jejich lásku, lásku vřelou k té, která
královnou jest na nebi a pomocnicí na zemi, učte je těm krásným
modlitbám marianským. poukazujte jim na tuto Matku nebeskou.
Ažpřijde hodina vaše, kdy rozloučiti se musíte se světem, když
dítky kolem vaší smrtelné postele budou státi, odevzdejte dítky
své pod ochranu Matky Páně, volejte k nim: llle, slabá matka
vaše vás opouští, ale druhá Matka vaše, královna nebes, přijímá
vás ve svou mocnou ochranu, k ní se utíkejte, v ni se důvěřujte,
ona vás bezpečně povede po těchto trpkých cestách života, ona
vás přivede šťastně v brány věčnosti, pak spojí nás, abychom
se nikdy více nerozloučili a spolu žili po všechny věky věkův.
Amen.

Jan Pauly.
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Neděle VI. po sv. Duchu.
0 modlitbě před jídlem a po jídle.
»A vzav sedm chlebů, díky číně lámal
a dával učenníkům svým, aby před
kládali.

——A měli maličko

rybiček,

i těch požehnal, a kázal předkládatí.:
Sv. Mar. 8, 6. 7

chopustil

]ežíš hned beze všeho jisti zástupu hladovému.

Co učinil prve, než kázal chleby a rybičky předkládati.> Prve
díky činil; prve chlebů a rybiček požehnal; prve »—se modlil.
A jak mocná byla tato modlitba jeho! Takové z modlitby této
přišlo požehnání na sedm chlebů a maličko rybiček, že tím se
nasytilo hdí okolo čtyř tisícův.
Mohlat' ovšem tak mocná býti jen modlitba, kterouž k ne
besům vyslal jednorozený Syn Boží, konal Pán Nejsvětější.
Avšak týž Pán řekl, že budeme-li míti víru, víru v Boha
a v Nčj, Syna Božího, že budeme podobné věci činiti, jako On

činil. Sv. Mat 17,19

Tudíž nemůže býti bez mnohého požehnání až posud každá
modlitba, kterouž koná spravedlivý křesťan před jídlem a po jídle,
koná z pevné a živé víry své. A is tím úmyslem modlil se
Pán Ježiš před zázračným nasycením hladového zástupu na poušti,
aby nám dal naučení, že rovněž i my máme před jídlem a po
jídle se modlívati. Aabychom tak tím spíše činili, připomeňmež si:
I. Jak dobré jest před jidlem i po jídle se modlívati, a
11.jak máme se modlívati před jídlem a po jídle.

Pojednání.
].

Dobré jest před jídlem a po jídle se modlívati.
To oživuje v nás vědomí naší lidské důstojnosti; to nás činí
hodné požehnání Božího; to nám činí pokrmy vzácnější; to nás
činí spokojenější!
a) Modlitba před jídlem a po jídle oživuje v nás vědomí
naší lidské důstojnosti.
Modlíce se před jídlem a po jídle, jak jinak ukazujeme se
sami sobě i jiným, než tak, že nejenom vidíme před sebou po
krmy, jako vidí zvířata, nýbrž že ještě, což více není možné zví
řatům, že myslí svou se povznášíme až k samému dárci těchto
pokrmů, že nepadáme hned jako zvířata do jídla, že dříve pro
Boha se zdržujeme, že jsme tvorové obdaření rozumem a vůlí,
tvorové nad zvířata daleko vznešenčjší, že jsme lidé, a ne zvířata!
A toto probuzené vědomí naši lidské důstojnosti jak zušlechfuje
a upokojuje srdce našel Kdo před jídlem a po jídle se nemodlí,
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myslí si, kdo ví, co vyvádějí, kdo ví, jak se povýšují nad jiné.
A nicméně za těmi, kteříž se modlí, daleko zpátky zůstávají; zů
stávají mezi zvířaty; nesrozumivaji, jak již žalmista Páně na takové
ukazuje, že když ve cti byli, lidskou důstojnosti svou přirovnání
jsou hovadům nemoudrým a učinění jsou podobnijim. Žalm 48, 13.
b) Modlitba před jídlem a po jídle činí nás hodné požehnání
Božího.

'

Modlitba před jídlem a po jídle pozůstává hlavně v diku
činění, jak pravi sv. evangelium o nebeském hostiteli, že maje
před sebou chleby a rybičky diky činil.
[ proto modlitbou před jídlem a po jídle mysl svou k Bohu
pozdvihujeme, abychom předložené pokrmy uznávali za samé dary
()tce nejdobrotivčjšího, abychom jemu za ně děkovali. Tak pro
kazujeme se vděčnýmí k největšímu dobrodinci svému; tak osvo
bozujeme srdce své od veliké ohavnosti. Velkou ohavnosti jest
každá nevděčnost. jakou teprv ohavnosti jest nevděk k Bohu,
k největšímu dobrodinci našemu! Ne, neopominejmež nikdy před
jídlem a po jídle se modliti, Bohu diky činiti, nemá-li nám svě—
domí našc strpčovati každé sousto tou výčitkou, že jsme nej
ohavnějši nevděčnici; nemáme-li se učiniti nehodnými nových nám
potřebných darů Božích. Nejinak než vděčnosti svou, jakouž pro
jevujeme modlitbou před jídlem a po jídle, zasloužime si toho,
aby nám Bůh i dále naděloval a požehnával. Tarn, kdež se před
jídlem a po jídle modlívaji, všecko dobře se dařivá, bývá požeh
náni Boží.
A tážeme-li se těch, kteříž jindy zámožní octli se v nouzově,
jaký býval předešlý život jejich, mezi jiným o nich se dozvidáváme,
že před jídlem a po jídle se nemodlivali. —
c) Modlitba před jídlem a po jídle činí nám pokrmy vzác
nější'a chutnějši.
To nás dvakrát tak těší, nám dvakrát tak chutná, co jest
nejenom dobré, ale co nám dává — láska. Ale za nic jiného,
leč za samé dary lásky Boží považujeme všeliké pokrmy své,
když za ně Bohu děkujeme, když před jídlem a po jídle se mo—
dlime. Všecko jest nám vzácné, co jest posvěceno. Ale svatý
apoštol Pavel výslovně praví, že skrze slovo Boží a modlitbu vše
liké pokrmy se posvěcuji, se zbavují kletby hříchu. l. Tim. 4, 4. 5.
ak ti tedy bude si vážiti každého oběda, každé večeře,
každého snědku při tom pomyšlení, že po vykonané modlitbě,
po znamenáni se sv. křížem zasedáš a saháš k samým pokrmům
posvěceným! A nemusi-li ti jíti k duhu na těle i na duši pokrmy
již přijaté a opět modlitbou posvěcené a požehnané;> —
d) Ale pak také již spokojeněji pojiš všeho, co máš kjidlu.
jak pak bychom mohli za pokrmy nám nadělené děkovati, jak
bychom je mohli považovati za dary Boží a jak bychom zároveň
směli těmi dary pohrdati, s nimi býti nespokojeni;>
Tarn, kdež se k jídlu modlívaji, tam všelikých pokrmů
i prostých požívají spokojeně; tam nebývá slyšeti, aby pro jidlo
muž s ženou, děti s rodiči se hašteřili. aby jedni druhým každé
[Uulu- duchovnt.
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sousto jedem zlosti otravovali; tam se potvrzuje pravda těch slov
apoštolských: »jestit' zisk veliký pobožnost s dostatečnosti-:
Tim. 6, 6. —

Tak dobré a spasitelné jest modliti se před jídlem a po
jídle. Ale jak pak máme se před jídlem a po jídle modliti?
II.

Hlavní a nejpříhodnější modlitba před jídlem a po jídle jest
modlitba Páně, jest Otče náš. Ale k modlitbě Páně přidávají se
ještě jiné modlitbičky.
a) Nejprve uvedu ten pořádek, v jakém se všecky ty mo
dlitby říkají.
Nábožní křesťané začínají před jídlem těmito slovy Žalmisty
Páně 144:
„Oči všech v Tebe doufají, Hospodine, a Ty dáváš jim
pokrm jejich v čas příhodný. Otvíráš ruku Svou a naplňuješ vše
likého živočicha požehnáním.:
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému a t. d.
Na to následuje: Otče náš. Pak ještě se doloží: Požehnej
nás, Pane, i těchto darů Tvých, kteréž z Tvé štědrosti přijímati
budeme skrze Krista Pána našeho. Amen. ——
Po jídle tak se říkává:
Díky Tobě vzdáváme, všemohoucí Bože, za_ všecky dary,
kteréž jsme z štědroty Tvé přijali. Sláva Otci i Synu i Duchu
Svatému a t. d.
K „tomu opět připojí se: Otče náš. Pak dokonává se těmi
slovy: O Pane! rač všcm nám dobřečinícím pro jméno Tvé dáti
odplatu života věčného. Amen. —
Nábožným křesťanům to nedá, aby k Otčenáši nepřidali
i Zdrávas Maria.
b) Ale nejhlavnčjší modlitba i před jídlem a po jídle jest
modlitba Páně neb Otče náš Zvláště před jídlem a po jídle nej
lépe a nejhodněji se modlíme, modlíme-li se: Otče ná
Hned jak řeknu: Otče náš, musím tak si pomysšliti: Odtud
právě Bože! že nám uděluješ potřebného pokrmu, poznáváme, že
jsi nejdobrotivčjší Otec náš, jenž se o nás o všecky staráš jako
o děti Své. —
Když řeknu dále: Jenž jsi na nebesích, nejsem-li k tomu
podněcován, že nemám jinak jisti, než jako poutník pospíchající
k 0th do svého domova nebeského? —
Cím pak více ukazuje se nám Bůh Otcem dobrotivým, ži
vícím nás pokrmy dobrými a chutnými, tím více jest nám ]ej
chváliti; tím horlivěji jest nám volati: Posvěť se jméno Tvé. —
Ty dvě prosby: Přijď království Tvé a buď vůle Tvá jako
v nebi, tak i na zemi — nač jiného nás mají pamatovati, než že
jen proto máme jísti a piti, abychom tím spíše vyhledávali krá
lovství Božího a spravedlnosti jeho; abychom tim včrněji mohli
plniti všecku vůli Boží, všecky povinnosti své; a že máme své
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dokonalé podrobování se vůli Boží také tím dokazovati, abychom
byli spokojeni s pokrmy, jakýchž Bůh nám naděluje? —
jak teprv musí se nás dotknouti ta čtvrtá prosba: Chléb
náš vezdejší dejž nám dnes! Můžeme-li praviti: »dejžc, abychom
si nevzpominali, že všecko, z čehož se nám připravují pokrmy,
stojí v moci Boží, že všickni před Bohem jsme žebráčkové, kterýmž
nezbývá, leč k Bohu volatí: dejž.> Můžeme-li pronášetí máš a náma,
abychom nebyli upomínání, že máme staratí se nejenom o své
'nasycení, nýbrž i o nasycení bližních svých, že majíce sami co
jísti nemáme tomu dopustiti, aby kdo blízko nás mřel hladem?—
A můžeme-li dále mluvíti: »Odpusf nám naše viny, jakož
i my odpouštíme naším vinníkům,< abychom neuznávali, že jsme
velicí hříšníci, a že nám Bůh mílosrdný přece pořád tak dobré
věci dává, a abychom- tudíž tím více nelitovali hříchův svých, a
tím více se nenakloňovali k pokání, jak nás napomíná sy. apoštol
řka: »Nevíš—lí, že dobrotivost Boží ku pokání vedeřa Rím. 2, 4.
Co nám více může všecko jídlo ztrpčovati, než svědomí
hříchy poskvrněné;> Cehož tedy zasedajíce k jídlu více si máme
žádati, než aby nám obráceným a napraveným byly odpuštčny
hříchy naše? Ale proto také máme býti tím hotovější od
pouštěti a dobře činiti ivinníkům svým, i těm, kteříž nám proti
venství činí; máme býti hotovi i největšího nepřítele svého na
sycovati a u sebe hostiti.
A kdy nejvíce bývá člověk k hříchu pokoušen;> Nejvíce
když se nasytí, čemuž již prorok Ezechiel přičítá všecku ne
pravost' Sodomských, tak se pronášeje: »Aj tatot' byla nepravost
Sodomských, pýcha, sytost chleba a hojnost a prázdnost její.<

Ez. 16,4

Nejvíce tedy při jídle máme se lekati, abychom nepřišli ve
zlé pokušení; máme tím více sami nad sebou bdíti a tím sta
rostlivěji se modliti: Neuvoď nás v pokušení.
Největší nebezpečenství, když jíme a pijeme, jest to, abychom
nebyli nestřídmi, abychom se neoddali obžerství, jež jest jeden
ze sedmi hlavních hříchů, z něhož pochází tolik zlého na těle
i na duši, tolik chorob a nemocí, tolik hříchů a nepravostí.
A za to, aby Bůh nás zachoval ode vší nestřídmosti i ode
všeho zlého odtud pocházejícího, za to právě při jídle prosíme
řkouce: Ale zbav nás od zlého.
jestli kdy, zvláště při jídle jest nám potřebí se modlíti, se
modliti hlavně Otčenáš.
*

*

A když tak se budeme modlívati před jídlem a po jídle,
pak nám všecky obědy a večeře budou zdravé; zdravé na
těle i na duši. Pán ježíš modlitbou Svou tak rozmnožil sedm
chlebů a maličko rybiček, že nasytil čtyři tisíce lidí. Tak i my
svou nábožnou modlitbou před jídlem a po jídle, zvláště sedmi
prosbami modlitby Páně v duchu a v pravdě pronášenými tak
41*
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se budeme rozmnožovati ve všem požehnání Božím, ve vší milosti
Boží, že budeme nejenom dobře zdrávi a živí na světě, nýbrž že
budeme i živi věčným životem nebeským. Amen.
Karel Otman, kn. a. vikář a farář v Ořeše.

Neděle VII. po SV. Duchu. *)
Falešní proroci.
»Pilně se varujte falešných proroků.:
M

7, 15

Dnešní sv. evangelium jest částkou řeči Páně, která obyčejně

nazývá se: Kázání

na hoře.

Sv. Augustin o této řeči praví,

že jest dokonalým pravidlem mravů a křesťanského života vůbec.
Božský Spasitel mluví tu jako od Boha poslaný Učitel, jako nej
vyšší zákonodárcc, prohlašuje zákony Své, jimž nutno se podrobiti.
Pronáší osmero blahoslavenství, jako osmero podmínek vstoupení
do království nebeského. Učí o velikých povinnostech lásky
k bližnímu, o almužně, postu, důvěře v Boha, o vlastnostech
modlitby, i připomíná, že nutno skládati si poklady nikoli na zemi,
ale v nebesích, a že nemožno dvěma pánům sloužiti, Bohu a světu.
Evangelium dnešní jest jakoby zakončením dlouhé této řeči.
Kristus Pán uloživ následovníkům Svým povinnosti důležité, pro
hlásiv zákon, jejž zachovávajícc, mohou do nebe přijíti, podotýká
ještě, že tato cesta do nebe úzká jest a plná nebezpečenstvi.
>>Pilněsc varujte falešných proroků,“ upozorňuje nás.
), jak hodí se upozornění toto, varování toto, pro naše časy,
kdy jest těch falešných proroků, falešných poučovatelů lidu tak
mnoho, velice mnoho. My křesťané věrní jsme nepřátely obklopeni.
A nepřátelé ti jsou četní, ukrutní a plní nenávisti. Bojuji proti
Bohu a záhubu strojí duším nesmrtelným, jež vyrvati'chtěji Ježíši
Kristu a nebi a získati peklu. Běda tomu, kdo jich poslouchá!
Běda tomu, kdo jejich učení se přichytí'
Illeďme tedy výstrahy božského Spasitele použiti ku svému
prospěchu a uvažujme:
1. Kdo jsou ti falešní proroci a jak jsou nebezpeční.
11.jak možno ubrániti se jejich útokům.

Pojednání.
[.

Falešnými proroky vůbec nazývám všecky nepřátcly Boha,
]ežiše Krista, katolické Církve a spásy duší. Cíl jejich v pravdě
pekelný: Chtějí lidi odvrátiti od toho, což dobré a svésti je
*) Abbé Amoudruz.

——609 —

k zlému, chtějí zničiti všecko náboženství. Proto útočí na Boha,
Ježíše Krista, na Církev a její sluhy. l'lorlivě rozšiřují všcliké lži
a bludy, chválí zločiny a zlořády. Hlavní jejich zásadou jest:
Zkažme lid a tak brzy bude všemu náboženství konec. Vštěpujme
lidu nenávist proti kněžstvu a řeholím a tak bude odcizen Církvi
a odsouzen k náboženské nevědomosti; na místo knih a novin
dobrých rozšiřujme knihy a noviny špatné, na misto křesťanských
svátků pořádejme slavnosti světské. Ano, ten jest jejich cil, ten
jejich způsob boje.
Falešní proroci, falešní učitelově byli za všech časů, za všech
věků. Byli i za času Ježíše Krista. Takovými byli zákonnici, fari—
seové, nejvyšší židovští kněží, llerodíáni, Saduceové. Odvraceli
lid od pravdy a ctnosti a snažili se odtrhnouti jej od Ježíše Krista.
Pokrytectvím, lstí a lži, jimiž skrývali své nepravosti, sváděli duše.
Chodili-li se zástupy za Kristem, činili tak proto, aby Jej potupili
v řeči, aby mohli překrucovati Jeho slova, činiti Jej směšným,
strojili mu úklady. ,
1 apoštolům bylo bojovati proti falešným prorokům: »Po
vstanou falešní Kristově a falešní proroci<< Mat. 24, 24., předpo
věděl Sám božský Mistr. A již Jeho apoštol, sv. Pavel, varuje
křesťany korintské před »falešnými apoštoly, kteří jsou lstiví děl
níci, proměňujícc se v apoštoly Kristovya ; 2. Kor. 11, 13., a svatý
Petr píše v 2. epištole své takto: »1 mezi vámi budou učitelé lživí,
kteří uvedou sekty zatracení, a toho Pána, kterýž je vykoupil, za
pirají, uvozujíce na sebe rychlé zahynutí. A mnozí budou jejich
prostopášnosti následovati, skrze něž cesta pravdy v porouhání
dána bude.“ 2, 1. 2. Jak příhodně slovy těmi vylíčeno zhoubné
působení falešných proroků v lidu! A od těchto časů apoštolských
až na naše dny jak mnoho zpousty způsobili takoví falešní uči
telové a svůdcové lidu! Připomenouti stačí jen několik jmen:
Arius, Mohamed, Hus, Luther, Kalvín. A z doby novější na mysl
jen si uveďme krvavou revoluci francouzskou. A falešní proroci
nynější doby, jak sám sv. Otec Lev XIII. praví, veřejně již hlásají,
že chtějí zničiti sv. Církev, aby, kdyby bylo možná, úplně odtrhli
křesťanské národy od Ježíše Krista.
A falešných těch proroků za našich časů jest mnoho a jsou
tím nebezpečnější, čím více snaží se rouškou pokrytectví zastřiti
úmysly své.
1. Jsou to nejprve všichni ti, kteří pod záminkou pokroku
opustili učení sv. Církve. Pokrok prý musí býti všude, nejen

v umění, průmyslu a obchodu, alei v náboženství, mravouce;
jako by náboženství Kristovo potřebovalo nějaké opravy. Církev,
říkají, jest již zastaralá, a má ustoupiti náboženství modernímu.
Hlásají nevázanou svobodu a zničiti usilují nejen náboženství, ale
i rodinu, majetek a všecku autoritu vůbec. Slibují lidu zjednati
blahobyt, štěstí, nebe již zde na zemi, aby prý každý byl bohat
a každý mohl dobře se míti. A přece řekl božský náš Spasitel:
»Co platno člověku, byt' celý svět získal, na duši své pak škodu

trpěla

2. Falešnými proroky a učiteli jsou takové noviny a knihy,
které útočí na víru neb mravy. Nikdy. nevycházelo tolik špatných
časopisů a knih jako za naší doby. Co jen možno vymysliti na
potupu sv. Církve a proti pravdě hlásané naším sv. náboženstvím
lze v nich nalézti a čísti. Ano, nikdy za dob minulých neodvážil
se nikdo napsati to, co smí se napsati a vytisknouti dnes o Ježíši
Kristu aJeho Církvi. Co básníci a spisovatelé pohanští napsali ne
slušného a nemravného, ničím jest proti tomu, _copíše se dnes
na zkázu mravnosti, a čistoty.
3. Nejhoršímí mezi falešnými proroky jsou pak ti, kteří
učinili si úkolem svým sváděti mládež nezkušenou. Vynasnažuji
se nejen oloupiti ji o víru, ale také o čistotu a zkaziti mravy
mládeže. Nestoudná divadla, rozpustilé, tak nazvané »zábavya
s tancem a nočním hýřením šíří se z měst i do zachovalých druhdy
vesnic. »Běda tomu, skrze koho pohoršení pochází,<< tak volal
božský Spasitel.
4. Nesmíme však zapomenouti, že i v nitru svém, sami
u sebe chováme falešné proroky; jsou to naše náruživosti a vášně.
Rozum pýchou nadutý, jenž nechce věřiti tomu, čeho nedovede
chápati; srdce zkažené nepravostmi, jež nás táhne jen k rozkošem
pomíjejícím; mysl otupělá, nemohouci povznésti se k věcem
nebeským.
To jsou ti falešní'proroci, kteří přicházejí k nám často
v rouše ovčím, vnitř pak jsou vlci hltaví, kteří snaží se odtrhnouti
nás od Boha, odvrátiti od úzké cesty spásy a zavésti nás na
širokou cestu záhuby a zkázy věčné.
Jak možno jim se ubrániti, jak lze uniknouti jejich léčkám,
a zachovati se bez úhony uprostřed tolikcrých nebezpečenství?
11.

Co řekl božský Spasitel, když mluvilo falešných prorocích?
»Pilně se varujte falešných prorokůc! A totéž napomenutí dávám
vám: Pilně se varujte.
1. Těch, kdož krásných užívajíce slov, snaží se vás odvrátiti
od Ježíše Krista a jeho sv. Církve. At" slibují vám pokrok, svo
bodu. rovnost, bratrství, hájení vašich práv, tupí-li vaši víru, ne
smýšlejí s vámi, drazí v Kristu, upřímně. Jsme již svobodní, neb
Kristus z otroctví hříchu nás vykoupil, jsme si již rovni před
Bohem a jsouce dítkamíjednoho nebeského Otce, jsme již vespolek
bratřimi a sestrami. Hleďme si jen také tu svobodu synů Božích
zachovati.
2. Pilně se varujte takových novin a knih, které náboženství
tupí ! To jsou ti zvláště nebezpeční falešní učitelové, ježto pod
záminkou osvěty a vědy proti víře bojují. Poznáte je snadno;
mají v obyčeji potupně mluviti o papeži, o Církvi, o biskupech,
o kněžích, o řeholích, ano za našich dnů již zcela směle o ná
boženství vůbec, o Bohu, o Ježíši Kristu rouhavě mluviti se opo
važují. Takovým novinám a knihám nedovolujtc ani přístupu do
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vašeho domu, netrpte je v rukou někoho z rodiny vaší, úplně se
jich varujte. Kdyby se dle této rady řídili všickni katolíci, brzo
by zvítězili nade všemi nepřátely svými. Naproti tomu však čtěte,
odebírejte listy a knihy, v nichž se sv. náboženství vykládá a hájí.
těte sami a jiným ku čtení dávejte. odporučujte!
3. Zvláště k tobě obracím se, mládeži naše a volám: Pilně
se varujte svůdců všech, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
to jest, s krásnými slovy; kteří používajíce snadno vznětlivé mysli
mládeže mezi množstvím zvučných ale prázdných slov rádi pro
hodí slovo úštěpku, úsměšku i o věcech a osobách přesvatých.
Tak po kapkách vpouštějí jed do srdci mladých, aby otrávili duši
celou. Nevěřte těm falešným prorokům, kteří dle slov sv. Cy
priana »světlo nazývají tmou, den pak noci; kteří vzbuzujív duši
vaší hlad a žízeň, ale na místě nasycení a napojení duše kapou
do srdce vašeho jed, nazývajíce jej lékem a slibujíce vám život,
uvrhují vás do záhuby věčné<<. Nemějte zalíbení v hlučných ne
bezpečných radovánkách světských. Prchejte z těch míst, kde
hanebnými řečmi i skutky ničí se čistota duše. »Kdo miluje ne
bezpečenství, zahyne v něm:, pravíDuchcm Sv. osvícený, moudrý
Sirach 3, 28.
4. Pilně se varujte všickni i svých vlastních náruživosti
a vášní. Nepřítel spasení našeho, ďábel, používá jich, aby nás na
věky zahubil. Používá marnivosti naší, aby v nás vzbudil pýchu;
on v nás živí tu nenasytnou touhu po majetku, bychom oddali
se lakomství; on vzbuzuje v nás ty tělesné žádosti, jimž mnozí
tak rádi hoví; on rozněcujc v srdci našem plamen závistiahněvu,
on svádí k nestřídmosti a obžerství, on uspává duši lenivou dří
motou vlažnosti. On podněcuje ducha nepodajnosti, vzpoury, ne
věry a bezbožnosti. »Jemužto odpírejte silni jsouce u vířec, volám
se sv. apoštolem Petrem. I. Petr 5,
Hleďte přemáhati náruživosti a vášně své, hleďte státi se
pány sami nad sebou a silni pak jsouce u víře odoláte všem
útokům falešných proroků. Plníce věrně a bez ostychu, bez bázně
před světem povinnosti sv. náboženství, trvejte pevně ve spojení
s Církví a s její nejvyšším, pravým učitelem, nástupcem sv. Petra,
náměstkem Ježíše Krista.
Falešných proroků a jejich záhubného učení pilně se varujte.
Vy, drazí v Kristu, přidržte se tčch, jimžto řekl Sám ježíš Kristus:
>Kdo vás slyší, mne slyší; kdo vámi pohrdá, mnou pohrdác.
Církev a její sluhové buďte vašimi učiteli pravými. Poslouchejte
rádi slovo Boží, jež vykládají vám duchovní pastýři vaší, čtěte
rádi v knihách proniknutých duchem sv. víry, vstupujte v ka
tolické jednoty a bratrstva, a tito' vůdcové zajisté že uvedou vás
na cestu pravou, na cestu spásy, a uchrání vás před proroky
falešnými.
I—lleďte,nejmilejší, abyste byli dobrými stromy v zahradě
Ježíše Krista, v jeho Církvi, abyste přinášeli hojné ovoce skutků
dobrých. »Nebot' každý strom, kterýž nenese dobrého ovoce,
vyfat bude a na oheň uvržena, řekl Pán. Mat. 7, 19. Vyt'at bude
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při smrti, vyloučen ze společnosti svatých, z nebe a uvržen
spolu s proroky falešnými, se svůdci bezbožnými na oheň, ach,
na oheň věčný.
Kéž by hrozba tato strašná neplatila také nám. Ovoce
dobrých skutků potřebí přinášeti, chceme-li vejítí do království
nebeského, potřebí nejen pevně věřiti všecko, čemu Ježíš Kristus
učil, ale potřebí též konati, co přikazoval. Nikoliv slova, vzdechy
a povrchní nábožnost, ale skutky, víra živá, zachovávání přikázání
přivede nás do života věčně blaženého. »Chceš-li do života vjiti,
zachovávej přikázání,<< řekl zcela rozhodně a jasně božský náš
Mistr. A s tím shoduje se, co jste slyšeli v evangeliu dnešním na
konec: »\Ie každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království
nebeského. Ale ten, kdo činí vůli ()tcc mého, jenž jest v nebe
sích, ten vejde do království nebeského<.
Pohrdajícc tedy klamnou moudrostí tohoto světa a pilně se
varujíce falešných proroků, vstupme odhodlaně na úzkou cestu
přikázání Božích, vstupme v šlépčje svatých, v šlépěje zbožných
předkův našich, jděme za Ježíšem Kristem, abychom za ním ko
nečně přišli do království jeho. Amen.
Vojtěch Kameš, farář v Chřenovicich.

Neděle VIII. po SV. Duchu.
() zpovědi.
»Čiřitc sobě přátelym

luk. 16 <

již v přírodě poznávám tu vzácnou pravdu, jaké nás dnešní
Písmo sv. učí. Shledáváme tu na př. mnohé tostliny jedmaté,
a také ty moudře upotřebené k nasemu užitku slouží.
Pán ježíš předvádí nám spravedlnosti opak, vladaře zpro
nevěřilého, zevrubně vypisuje jeho opatrné jednání pro budouc
nost, a vyvodí odtud napomenutí, bychom z té jeho nešlechetné
opatrnosti ve věcech časných, učili se my křesťanské moudrosti
v záležitostech věčných. —
Neboť: Vladaři jsme těch přehojných darů vezdejšiho po
žehnání a víme, že ty rozmanité věci svěřují se nám k dočasnému
užívání; po uplynulé však lhůtě, že odvoláni budeme k účtování.
Vladaři jsme také mnohonásobné milosti Boží, jaké se nám každou
minutou z přebohatého pokladu lásky Ducha Sv. dostává, _—
a poněvadž i ohledem těch nám řečeno bude: Vydej počet 2 vla
dařství svého, proto upozorňuje dobrý Ježíš, bycho'm ode zlých
přiučili se dobrému a napomíná: iňte sobě přátely.
O tom pak svědčí životní zkušenost, že nebývá dobrým
k jinému, kdo není dobrým k sobě. Sobě pak nejdražší službu
vykoná a nejvýnosnější, kdo pamatuje na zachování duše své.
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V tom nám Pán ježjš prokázal pravé přátelství Své, On, Který
k tomu poukázal: Zádný nemá větší lásky toho, kdo dá život
za přátely své, ——a když my ve svém vladaření chybujeme opět

a opět, postaral se v pravém přátelství o nás tím, že nemáme
potřebí, ba že nesmíme bráti útočiště k lživému podvodu, bychom
dluh svůj u Pána uskrovnili, ale,.že přicházejíce a v srdečné po
koře dluh svůj vyznávajíce ve svátostní zpovědi úplného prominutí
obdržeti můžeme. —- Z té příčiny poslyštc dnes o zp o v ěd i,
co k našemu duchovnímu užitku přednesu ve jménu Páně.

Pojednání.
a) Slyšeli jste nepochybně a zvědělijiž vícekráte z veřejných
listů o některém smutném neštěstí na moři. Zadují větrové,
zdvihnou se vlny, jimiž loď anebo koráb povážlivě zmítán bývá.
Neočekávaně narazí se na skálu, koráb se porouchá a vody se do
korábu hrnou, —- nastává nebezpečí utonutí. Zvonek sice do té
pusté dálky zní, volaje o pomoc, ale jekotem vod přehlušen bývá.
Na pomocných lodičkách hledí se zachovati, kdo může; ale pro
kolik ty _dostačují? A při moři rozzuřeném ani ty neposkytují
jistoty. O, jak toužebně, jak vděčně chopí a chopil by se tu
každý ku zachování života nějakého spásného prkna! —
To, co zde řečeno, jest obrazem, porovnáním. Náš vezdejší
život celistvý připodobňuje se plavbě po nejistých vodách. Větrové
pokušení, bouřlivé vášně hříšné dorážejí a zmítají naší duší; ty
tam narazí na skalisko těžkého hříchu, duši se ublíží ——a
každým okamžikem ——neboť nevíme dne ani hodiny —- hrozí
nebezpečí zkázy, -— slyšíme zvonit umíráčkem, který dojemně

mluví: jak, kdyby tebe tak neuspo daného

byl povolal Bůh?

Rcete, neměli bychom v stavu tom Žitoužiti po bezpečné lodici
ku svému zachování;> Nuže, ()jaký to utěšený rozdíl mezi bouří moř
skou a hříchem způsobenou bouří duševní! Tu není třeba úzkostlivě,
snad zoufale rukama lomití v bázni utonutí; nikoliv. Přítel náš,
Kristus ježíš, Který napomíná: »Ciňte sobě přátely,< opatřil a při

bližuje každému tu lodici spásnou — a její jméno — svátostní
zpověď, kde kdo chce, duši svou“ zachovati může . . . A tu že
Pán ježiš ustanovil? Nade vši pochybnost!
b) jaká to láska milosrdného ježíše, »který nepřišel, aby
soudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. : jan 3, 17. Ten
po Svém slavném vzkříšení, zavítav do středu ulekaných apoštolů,
dí jim: »Pokoj vám! jakož mne poslal Otec, i já posýla'm vás.<<—
jan 20, 21. Pak dechnuv na ně řekl: »Přijmete Ducha Svatého,<<
a nyní ustanovil svátostní zpověď: »Kterým odpustíte hříchy, od
pouštějí se jim, a kterým zadržíte, zadržány jsou.: 1 nesvěřil Kristus
milým Svým vyvolencům tak důležitou moc, rozhodovati na místě
Božím, pouhé jich libovůli. A když nenadal jich vševčdoucností,
musí kajicník zjeviti stav duše své, aby, jaké moci užíti třeba,
spravedlivě mohlo se rozhodnouti, — což by ovšem bylo zbytečno,
kdyby byl Kristus nařídil: Odpouštějte všem. Toho však neučinil,

spíše doložil to záporné: A kterým zadržíte. Odtud vidno, že to
všeobecné, povrchní, prázdné vyznání: »Zhřešil jsem,“ nikterak
neprojevuje hodnost k odpuštění. —
c) Zpověď či vyznání z hříchů byla konána jak za časů
apoštolských, tak po všecky věky. Řídiltě se lid Kristův božským
příkazem Pána svého, nebot"věděl, jak píše sv. jan: »Pakli vyznáme
hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy
naše a očistil nás od všeliké nepravostí.“ To potvrzují výroky
sv. Otců. Na př. sv. Ambrož dí: »Chceš-li ospravedlněn býti, vy
znej se z hříchů svých. Pokornou zpovědí z hříchů zdrtí se řetězové
nepravostipx a sv. Lev takto: »Co bylo vyznáním očistěno, ne
zůstane, aby při soudu bylo odsouzeno.: -almista, sv. David
praví: »Blahoslavený, kdož uchopí dítky tvé — dcero babylonská
bídná, a o skálu je rozrážeti bude.<< Žalm 136, 9. To vykládá
sv. František Sal. následovně: »Bídná dcera babylonská jest hříšná
duše lidská, a ta slove přešt'astnou, když ty své zplozence ne
pravosti rozbije o skálu, — o skálu Petrovu, nebot' Bůh udělil té
skále moc a sílu, hříchy odpouštčti a snímati.<: —
'
d) Tomu svědectví starobylosti na úkor a na uchlácholení
vinami obtížcného svědomí, také, aby se osvícenými zdáli, pronášeli
se někteří a nyní po nich opakují: že prý zpověď není z ustano
vení Kristova, ale že v století 13. papežem Innocencem na sněmu
Lateránském byla nařízena, — že to prý ustanovení lidské, jakého
dbáti netřeba. — Nemám za zlé tomu, kdo dějin sv. Církve nezná,
nemohu ale smutnou nevědomost přehlédnouti tomu, kdo si na
vzdělance hraje. A hned pravím: Tehdy prohlášeno čtvrté církevní
přikázání vzhledem šířící se vlažnosti a lenosti mnohých a veleno:
Nejméně jednou v roce svaté svátosti hodně přijímati, odkud
každý jednoduchý rozum nahlíží, když se volí: Nejméně jednou
jíti k správě Boží, že se nezavádí nic nového, nýbrž se pohodlným
na svědomí klade, aby alespoň jednou v roce také duši svou ze
hříšné špíny

umyli. ——

jak zpozdilá, ba bláhová to domněnka, že teprve kněží
zpověď zavedli! Věru zvědavě se táži: A proč? Snad z užitku?
Z užitku hmotného sotva; věru, málo k závidění to pohodlí, po
2—4 hodiny v zpovědnici v pravo, v levo se nahýbati a stále tu
novinu slyšeti: »já bídný hříšníka a tu rozličnou chorobnost duše. —
Duchovní užitek ovšem jest ten, že sezná, čeho nesmrtelným duším
k dosažení spasení jest potřebí. —
Snad ze zvědavosti? Věru té nestává,——jsme lidé, —všickni
více k zlému než k dobrému se kloníme; ještě, milý křesťane, do
zpovědnice jsi nevkročil, a nejen kněz, ale také ty, i tvůj bližní
dobře ví, že jeden každý ten nějaké hříšný vak neseme. Jen se
jedná o to, jak těžký, čirn obtížen, aby ve sv. zpovědi se ubohé
duši ulehčilo. —
' Sama tedy naše potřeba toho se dovolává, co milosrdná
láska Boží pro nás zařídila, a jen náš z toho prospěch, pokud
napomenutí Páně uposlechneme: Ciňte sobě přátely a přítelem
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nejupřímnějším jest nám Kristus Pán, kteréhož si naklonímeavy
získáme pokornou sv. zpovědí. —
jistý člen z řádu kazatelského sv. Dominika mnoho pře-.
mýšlel a hloubal o tajemném panenství nejsv. Rodičky Boží. Tak“
jej zamyšlcného vida a příčinu dobře znaje, přistoupil k němu
úd z pokorné řehole sv. Františka a pravil: Kazateli, ty zkoumáš
tajemství Marie Panny? A uchopiv svou hůl, vryl ji do půdy
zemské, r'ka: Maria byla pannou před porodem, — vytáhl hůl
a vypučela na tom místě ihned bělostná lilije; — učinil tak po
druhé a pravil: »Maria zůstala pannou při porodu — a událo se
tu co dříve; po třetí učinil tak a doložil: Maria jest pannou po
porodu — a tentýž zázračný zjev pravdu jeho slov potvrdil. —
Odtud vyvodím: křestane milí! kolikrátkoli při pozorném
zpytování duši svou zbodáš, ba celé své nitro proryješ a to pod
ochranou nejsv. Panny, která se útočištěm hřišnikův jmenuje:
tolikráte na místě spáchané, ve sv. zpovědi vyvržené chyby, vy
pučí bělostná vonná lilije. Ano, celé svědomí vydá libou vůni
toho sladkého miru, jak jej sv. apoštol odporouči, když dí:
»Pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, ostříhejž srdci va
šicha. Proto, kdo miluje a chce zachovati duši svou, učiň si
přítelem Ježíše Krista, hlediž ob čas hodně přijímati sv. svátosti;
ano všickni uživcjmež svědomitě nám podávané milosti, abychom
uchovali duši svouvlásce Boha svého, aby jedenkráte ta poslední
sv. zpověď byla prvním krokem do blaženosti slávy věčné. Amen.

mm

Fr Bartoš, bisk. vikář, děkan Jilemnický.

Řeči příležitostné.
O kněžských prvotinách.*)
Cojest kněz a co na něho čeká.
»Ty jsi knězem na věky podle řádu
Melchisedechovac.
Žalm 109, 5.

Na pahorku za dědinou stojí mladik, chystající se na da
lekou pout. Ještě jednou ohlíží se na rodiště své, s kterým se má
rozloučiti, ještě jednou obrací se po drahých rodičích a přátelích
vzpomínaje blahých radostí, kterých mezi nimi v mladosti zažil.
Nerad, velice nerad loučí se s rodnou dědinou. Znáf v ní kaž
dého člověka, má v ní své známé, jež miluje a i oni miluji jej.
Zvlášť milý mu je ten doškový domeček, v němž vychován byl,
zvlášť milou mu škola i kaplička, kdež naučil sc rukou svých
k Bohu spinati. 'Vše ho upomíná na dny krásné, na dny mladosti
— a proto nerad, velice nerad loučí se s otčinou svou. — Ajak
*) Kázáno v Turnově r. 1894.
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by ubohý rád měl odcházeti? Vždyť má jíti do světa, kde neví,
co na něho čeká. .Snad čekají naň radosti, snad kyne mu štěstí,
snad naň čeká láska bližních. — Možná, a dejž to jen milostivý
Bůh! — Než vyloučeno také není, že čekají naň svízele a ne
štěstí, které ho již již budou stihati a snad cestu mu docela za
tarasí, by dále kráčeti mohl.
To mu tane na mysli, proto jest tak zamyšlen, proto jest
tak smuten. Než s důvěrou v Boha a tu milostnou Orodovnici,
poznamenav se sv. křížem, kráčí směle v před. »Bůh tě dopro
vázej, dítě mé drahéc, volá za ním ta šedinami krytá matička,
»Bůh tě posiluj a žehnej práci tvé<<. již tedy se rozloučil —- již

odešel. — Sel do světa! -— Cesta byla na počátku dobrá, krajina
příjemná, lid bodrý, dobrý, přátelský. Avšak cesta byla dlouhá,
a proto ho tíží brzy veliké parno, brzy přílišná zima, jinde opět
skýtají sc nečekané svízele. Kdyby byl znal všecky tyto nesnáze,
byl by se na ně dobře připravil, jim se vyhnul. Leč nyní není
již pomoci, a proto vzpomíná na tu dobrou matku —-aproto též
si nezoufá! S myslí hrdinnou opakuje »s důvěrou v Boha a tu
milostivou Orodovnicia, přema'há šťastně všecky nesnáze _ ano
on již i vítězně se navrátil v náruč těch, kteří ho milovali. —
Kdo jest ten poutník? Kdo že jest ten jinoch statečný? —

Sami uhodnetc, že to jest náš novosvčcený

kněz, který dnes

právě opustil ten doškový domek, by šel pracovat do světa, ku
spáse lidstva; dnes právě poznamenala jej drahá matička křížem
——i on rozvažuje a přemýšlí, co naň čeká, zda radost,

či sou-'

žení? Sfastně nastoupil jsi, druhu můj milený, dnes cestu svou,
dej Bůh, bys ji též štastně dokonal! Než již předem ti pravím,
že i tobě bude zápasiti s nejedním neštěstím a s mnohou obtíží,
jako se v putování onoho poutníka objevily radosti i obtíže. Dnes
volá tí lid »I-lossanaa a zítra tentýž lid, na nějž jsi pyšným byl,
hlučí »ukřižuj, ukřižuj liOa! Vše, břatře můj milený, dnes jako
kněz s největší obtíží konati musíš! Avšak běda, třikráte běda,
stane-li se z tebe slaboch, podáš-li pravnci Bohu a levicí se budeš
chytati světa; na věky —- na věky jsi ztracen! Než nedomnívej
se, že bych tě -snad chtěl napomínati; vždyt“ tomu dnes právě
rok, co i já poprvé stál jsem u oltáře jako kněz. jsem příliš mlád
a snad ještě nezkušený, než abych tě mohl napomínati. Než ne
věříš-li mně, věř alespoň tam těm upracovaným synům Církve

jejich šedinám, jejich vráskám! — Ty doposud žiljsijakovtichém
přístavu, jako mladé ptáče v hnízdečku, ty doposud, bratře můj,
žiješ v ideálech. Až zkušíš trpkou zkušenost, nejsi--li na ni dobře
připraven, pak uvítáš ji s vytřeštěným zrakem! Dnes blouzníš
o růžích _, a najdeš trní! Dnes hovoříš o vavřínech — a najdeš
bodlák! Dnes toužíš po palmě — a najdeš kříž! V křížích, jež
sešle na tě Pán, budeš státi osamocený, sám a sám. Tvé vzdechy
bude slyšcti jenom Bůh, ve smrtelných úzkostech posílí tě jen ta
víra sv. Václava! Proto, bratře můj drahý, volám upřímněktobě:
>Nechceš-li býti sklamán ve své práci, věz, že Pán chce celou
vůli tvou, celé srdce tvé. jinak ztracen jsi Bohu, ztracen jsi světu,
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povolání své zaprodal jsi slabostia! Abys tedy překonal všechny
práce, povinnosti, úskalí života šťastně, chci ti dnes pověděti:

al co vlastně jest kněz;

b) co na něho dnes čeká.

Pojednání.
a) Co jest vlastně kněz.
jest druh lidí, kteří žijíce ve světě, nejsou z tohoto světa;
jsou lidé, ku kterým jednisneobmczcnou důvěrou lnou, poněvadž
jiní nepřekonatelnou nelibost k nim na jevo dávají. Těmto lidem
dostalo se, podobně jako Kristu, toho výtečného podílu, že na
cestě života svého v pravo převeliké požehnání a v levo bídné
utrhačství a osočování sklízejí; ano oni to jsou, kteří v každé
osadě dítko, nemluvně do Církve přijímají, když pak povyrostlo,
svazek manželský posvěcují, a konečně k věčnému spánku uklá
dají. jsou to lidé. kterým oběma rukama bezbožnost pohár po
dává jedem naplněný, na nichž se žádá to nejnemožnější a jimž
dnes upírá se to nejspravedlivější. Jsou to lidé, moji drazí, kteří
hlásají nejčistší lásku a sami často přeplněný kalich hořkosti vy
prázdniti musí. Vystavení jsouce světu na odiv, samým křesťanům
slouží nejednou za předmět nejhanlivějších 'řcčí. A jméno těchto

lidí již znáte —jsou to kněží! Anevymyslil jsem si slova tato
až dosud řečená o kněžích sám, nýbrž slova tato napsal, o nás
spisovatel jeden francouzský, zapřísáhlý nepřítel Církve, jenž žil za
doby revoluce, kdy od současníků slyšel: »Nebude dříve lépe,
pokavad na vnitřnostcch posledního kněze neoběsíme posledního
králea. Tato slova nelidská napsala o nás hlava nad jiné ne
přátelská, a to ve dnech tak rozechvělých, kdy lidé nejméně se
sháněli po pravdě. Ajcžto čas nynější vmnohém již času onomu
jest podoben, měl jsem za vhodné slova tato dnes opakovati.
To všechno jest tedy kněz!
Ale tu se mi namítne: »Co tuto povědino jest, ve skuteč
nosti ncshlcdáváme to vždy tak. jest dosti kněží, jichž jednání
nemá do sebe snad náležité důstojnosti! jsou mezi nimi tací,
jejichžto ctnost jsouc zkoušena se velmi kolísác.
Ta' a podobně mluvi dnes svět! Neočekávejtcž nikdo
7. milených posluchačů, že bych námitku tuto snad se pokoušel
vyvrátiti. Vždyť je kněz také jenom člověk, a musil by celou při
rozenou povahu se sebe svléci, kdyby všecky křehkosti se sebe
setí-ásti chtěl. Ale což pak onino, kteříž tak rádi na mnohdy do
mnělou slabost toho kterého kněze ukazujete, vždy vzornými jste
manžely, otci a občany? Žádný-li z vás nebyl rozkošníkcm, anebo
ještě něčím horšíml;> Co se tomu diví lidé, že kněz nestojí vždy
na příkré výši svého ideálu čili vzoru, an onino ani s to nejsou,
aby dostoupili vrcholu svého obyčejného, lehkého vzoru, kterýž
vedle vzoru kněze není leč pahrbek proti hoře,>
Víte-li, co to slovo dobrým knězem býti? Dobrý kněz jest
člověk, jenž neustále v nadpřirozeném, t. j. nadlidském životě se
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pohybuje; kněz jest tělem, jež proniknuto jest magnetem milosti,
silou krve Kristovy. Dobrý kněz, zkrátka řečeno, jest živým zá
zrakem, jehož si málo kdo všímá, poněvadž ho lidé každodenně
spatřují. — Nedobrý kněz však není leč anděl, na stupeň člověč
kosti na den, na hodinu pokleslý, a to buď z neopatrnosti, aneb
z přílišné dobromyslnosti. — Moji drazí, nyní snad již úplně vám
jasno bude, co jest kněz. On jest tedy bratr váš, zrozen na téže
domácí půdě, chlubí se s vámi slávou národa a má toliko jednu
tužbu, jednu radost: viděti vás štastny a s vámi spolu spásy dojíti. —

b) Co ho však dnes čeká, jaké má povinnosti?

Písmo svaté, apoštol národů, sv. Pavel praví: »Všeliký kněz
z lidí vzatý, pro lidi bývá ustanoven, aby obětoval dary za hříchy,
a kterýž by mohl míti lítost nad těmi, kteří nevědí a bloudí.<
K Žid. 5, 1, 2. Těmito slovy jest tedy vyznačeno, k čemu jest kněz
povolán. On má vyučovati: »Všeliký . . . pro lidi . . .a, má smiřo
vati s Bohem . . . »neboť má míti lítost nad těmi,

kteří bloudí—<

To jsou tedy, bratře milý, tvé povinnosti; i ty musíš vyučovati,
smiřovati a Bohu obět přinášcti! A co čeká při všem tom na tebe?
Podívejme se do duchovní správy! Na jisté osadě potřebují
kněze.
ekají na vysvěcení jeho, čekají brzo-li k nim zavítá.
I těší se naň již ti maličtí, že jim bude drahým přítelem, mileným
vůdcem a moudrým otcem, nebot vědí, že Sám Pán jeho volal:
»Nechtež maličkých ke mně přijíti, neboť jejich jest království
nebeskéa. A dobře poznamenal sv. Marek: »A objímaje je a sklá
daje na ně ruce, dával jim požehnánía A tak to bude, bratře,
i s tebou! I ty budeš učitelem maličkých, i k tobě se budou ba
toliti, bys je Boha učil znáti; k tobě se budou vinouti s láskou
nelíčenou a proto starej se o ně, jako anděl strážný, aby ne
zbloudily, by nepřišly k úrazu, buď jim pravým duchovním otcem
a zažiješ mezi nimi ty nejradostnější chvíle a budeš mezi nimi
nejšťastnějším. —
Na osadě čekají kněze! I těší se naň dospělí, žádostivi jsouce
slova Božího, aby je naučil životu křesťanskému. —- A tak to bude
i s tebou! I ty, bratře můj milý, máš vyučovati lid a vésti ho
k dobrému a proto nejen poučuj, ale kde koho třeba bude, trestej,
řídě se slovy sv. Pavla: »Tak mluvíme, ne abychom se zalíbili
vám, ale Bohu, nebot" na místě Kristově poselstvi konáme.
Thes. 2, 4.
Na osadě čekají kněze. ] těší se naň již kajícíanemocní, aby
je potěšil, je s Bohem smířil. ]ak plesá tu srdce toho kněze, když
vidí, že z'osmdesátiletého bezuzdného hříšníka učinil krotkého
beránka. O, přál bych vám, moji drazí, abyste byli přítomni oka
mžiku, když stařec odpočívá na lůžku smrtelném, když již
všecky síly jej opustily. Přál bych vám všem, abyste sami ho
spatřili, kterak, když nemůže již ten stařec rtů svých otevříti
a jazykem pohnouti, alespoň zrak svůj vroucně na toho kněze
upírá, aby pomohl. Svatý klid rozestírá se pak na tváři jeho, když
obdržel posilu na cestu dlouhou. Div divů činí z nás ten Pán
v této chvíli a mně zdá se tak mnohdykráte, že Kristus vše nám
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v této chvíli nahrazuje,

co svět nám odepřel! ——Matka jedna
chudobná chystala se na věčnost. V nízké světničce je ubohá
trpitelka uložena, děsná úzkost kolem ní se rozpoutala, v kterou
mísí se dušené vzlykání ubohých,' již již opuštěných sirotků.
Zkalené oko počíná již hořeti neobyčejným ohněm, děsná zsinalost
ustupuje růměnci dobroty mateřské. Přistupují dítky, aby se
s ubohou na vždy rozloučily. Nejstarší dcera chápe se ruky drahé,
jež ji tak často křížkem znamenala, přistupují i ostatní děti —
a ještě tu zbývá maličké robě ——
ubožátko — jest mu teprve rok,
neví, co se s ním děje; a hle, s ním přichází otec, a v zápětí
hned kněz, aby nemocnou nebeským chlebem posilnil. A tu jedno
z těch děti uchopí ho ihned za ruku, druhé za talár, & to nej
menší se táže: »Že maminka naše nám neumře, vy ji uzdravíte,
není-liž pravdařa A tu když láskyplně se, bratře můj drahý,
schýlíš, slzu z oka toho nejmenšího nevinného děcka setřeš, věz,
že tak budeš blažcn, že budeš Bohu děkovati, že tě vyvolil. Ano.
býti otcem opuštěných, ochráncem chudých, podporou a holí,
abych tak děl, klátivých, tot něco vznešeného, tot úloha tak
ideální, jakou pochopí jen ten, kdo smysl má pro obětování sama
sebe ve prospěch bližního, kdo pochopil slova Páně: »Miluj bliž
ního, jako sebe samého.—<

To jsou v krátkosti, bratře můj milený, letmo vypočítané
dny jasné: »býti utěšitelem umírajících, miláčkem dětí, podporou
chudobných,a jichž jsem sám zažil, jež ti odporoučím a na něž
hrdým jsem.
Než nebudeš míti povždy v životě duchovním samé radosti,
nýbrž zažijcš při svých povinnostech žalostí, bez kterých ovšem
žádný stav není.
Než o těchto maje mluviti, musím ti připomenouti, že nejsem
povahy choulostivé, abych pro nic za nic se hned do nářku dával.
Vím, bohudík, kdy rána na nás vedená se sveze jen, vím ale též,
když do živého zabíhati počíná. Proto, čteme—li,že apoštol národů
nad nevěřícími slzy proléval, tož dnešního dne musil by slzy
krvavé plakati.
S apoštolskou zajisté radostí spěchá každý novosvěcenec na
vinici Páně, aby pracoval ku spasení věřících. Spoléhaje na po
žehnání Boží, nepochybuje o tom, že požehná Pán horlivou práci
jeho; ano on přesvědčen jest již, že žehnati mu musí Bůh, vždyť
práce jeho ' jest prací Boží. On vidí dobře, že mnozí touží po
slovu Božím z úst jeho; on přesvědčí se, že mnozí, uposlechnuvše
hlasu jeho, na pokání se obrátí, — a po dvaceti i více letech
opět ku sv. zpovědi se navrátí a tak dětem svým, celé rodině,
Bohu navrácení jsou. Než při této radosti, aniž by toho tušil,
přichází člověk nepřítel, — a dny radosti ty tam jsou! Buď
si knězem neunavným, učitelem lidu jako sv. Alfons, výmluvným
kazatelem jako sv. jan Zl., nikdy se světu nezachováš! — Dnes
říká se, proč pak tak káže, proč nemlčí, když ví, že již to není
nic platné. A kdyby opravdu mlčel a nekázal, nemluvil vhod
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i nevhod ——co by se potom řeklo!> Řeklo by se: »k čemu je
tam ta kazatelnařa Reklo by se ještě více . . . o čemž pomlčim.
Vzpomínám vždy s dětinnou vděčností na památná slova
našeho milovaného biskupa, když propouštěje a louče se s námi
řekl: »Pánové, bratří, synáčkové moji milení, jdete zlým časům
vstříc! Já posýlám vás jako beránky mezi vlky -—-alevždy avšude
pamětlivi buďte, že jho Kristovo jest sladké, břímě jeho lehké,
a že On s vámi jest až do skonání světa:. A my ani tušení
neměli tehdá, jak pravdiva slova ta jsou. A proč tomu tak? Proč
potkává se dnes kněz s takovými obtížemi?! Vždyť on jest přece
též české matky syn, z českého lidu, jejž nejlépe on v útrapách
těší, jehož jazykem on mluví a s nímž stejnou láskou k vlasti
hárá. Cím že to jest, že ten kněz tak mnohdy jest nenáviděn?
jc-li světec, zaslouží, aby se mu lidé obdivovali; ochabne-li však
a pro stálé sočení svých spoluvykoupenců na pokraj zoufalství
upadá, pak jest sám tím nejnešt'astnějším tvorem na světě a po
třebuje spíše soustrasti než pronásledování!? Proč slýcháme dnes,
moji drazí, škoda, že ten neb onen posvěcení na kněze přijalP!
— Moji drazí, proto se tak mluví, ježto většina lidí dnes žije jen
pro tento svět, a pro onen nadhvězdný víry si nezachovala; proto
se tak dnes mluví, ježto kněz to jest, který ku každému volá:
»Nepokradeš, nesesmilníš, nesluší se toběx atd.
já se vás táži, kdyby vlastní bratr předhodil bratru, že jej
obelhal, ošidil, zdaž by srdce jeho nebylo nenávisti proti němu
naplněno, kdyby i nejčirejší pravdu mluvilř! Odtud tedy i ta ne
návist nezasloužená proti knězi! —
Než dále jen! Velmi mnoho lidí zapomíná, že štěstí po
zemské bydlí jen po nejvíce ve spořádaně rodině, u domácího
krbu. Tam okolo toho stolu bytuje štěstí, kde dělník 5 upraco
vanou ženou a veselými dětmi u skromného oběda sedí a bez
překážky ovoce svého potu požívá! Tam vtom nádherném saloně
bytuje štěstí, kde otec šlechtic, boháč, čtveračivě dítě své objímá
a líbá, kde dítko laškuje a zvědavě z úst babičky povídky
poslouchá. —
Radosti toho druhu nesmějí knězi býti známy, leč snad
z pouhé vzpomínky, a je-li mu někdy popřáno na ně se dívati,
on smí je toliko obdivovatia Boha chváliti, že toho druhu radosti
lidem připravil.
Uprostřed Světa žije kněz osamocen, uprostřed světa, jenž
naň číhá! Ano, mám za to, že knězi málo kdo přeje co dobrého,
s knězem mluvívá a smýšlívá upřímně málo kdo; a když umře,
neměl-li blízkých příbuzných, bratra či sestry věrné, matky či
otce dobrého, jenom tráva nad jeho hrobem šelestí. — Zde že
odpočívá ten kněz, který tak dobře to s tím lidem myslíval.>
Zde, že odpočívají ty ruce, které všem žehnalyř! Toho, že nikdo
již nevzpomene?!

——

Ano, bratře můj milovaný, to všechno tě čeká! Ba víc'e
ještě! Kolikrát budeš zdvihati ruce své k nebesům o pomoc,
budeš tolikrát za namáhání své tupen, posmíván, srdce ti bude
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krváceti, nenajdeš útěchy. Mladý sluho Boží, dnes snad nechápeš
pravý význam slov mých, ale tenkráte vzpomeneš si na mne —
tenkráte však nehledej pomoci u lidí, u světa; tento jest nevděčný!
Zajdi raději do svého pokoje tichého, kdež tě nikdo nevidí — leč
Všcvčdoucí — a tam poklekni ,před obrazem Bohorodičky a k ní
volej, zdvihej ruce své o pomoc, k ní volej o přímluvu. Ona— ta
Matka dobrá — mocnou jest přímluvkyní, Bůh jediný naším
sloupem, naší pomocí. Přes všechny ty obtíže ale vytrvej! Pa
matuj, že sladko jest přece jen sloužiti Bohu, vznešenou úlohou
jest pro blaho člověčenstva obětovati celý svůj život. —
Když matka a otec králi dávají syny, když již otřásá zemí
lomoz válečný, a mladí hrdinové opouštějí práh otcovský, jak bývá
tenkráte otcům a matkám kolem srdce.> jsou v hlubinách duše
pohnutí! Synové jdou do boje, snad nevrátí se již více, a to bílé
čelo synovo, kteréž matka tisíckráte libala, to čelo bude snad
ocelí rozpoltěno v kruté seči; to dobré srdce dítěte bude zahra
báno bez slz, bez vzdechu, bez pomoci . . . .
A co mám říci o kněziP! jde, do tužšího boje, do boje
dlouhého, který neskončí se měsícem, ni rokem, nýbrž posledním
vzdechem. Boj potrvá, až mu hlava zbčlí, až ochábnou údové, až
nachýlí se šíje; ten boj trvá dnem i nocí, až do posledního oka
mžiku. A znáš-li cenu boje toho, této oběti.> —
Zalétni v duchu do pohanské starověkosti. — U praotců
amerických Mexikánů panoval ten obyčej, že každého roku obč
tován byl bohům za viny národa člověk. Vybránkcíli tomu mlá
denec vždy nejkrásnější a nejsilnější. Za místo obětní zvolena
vysoká hora. Kolkolcm roztábořil se svátečně vystrojený lid apo
hanští kněží s ověnčeným mladíkem ubírali se k vrcholu hory.
Nastalo hrůzné obětování. Umlkl celý dav, k oltáři obětnímu
upřeny zraky všech, za rozechvění velikého očekáván děsný oka
mžik. V tom nejvyšší kněz kmitem rozříznul ostrým nožem živou
címu jinochu prsa a z nich vyrval horké srdce -— a již zdvihá je
pravicí svou bohům do výšin. Zástup vypuknul v jásání, zazvu
čely zpěvy, zavzněla hudba! — Pohanský národ měl za to, že
obětováním mladistvého života bohové jsou smíření. —
Znám však vznešenější obět', která započala v Betlémě a do—
konána na Golgotě. Tato duchem křesťanským posvěcená oběť
opakuje se neustále. »Jest to obětování celého života pro Boha
a blaho bližníhoc. K cíli tomu volá Církev řady mladistvých
mužů, aby den co den, rok co rok, po celý život sloužili Bohu.
Z těchto řad stojíš i ty, drahý bratře, dnes poprve'u oltáře.
Nuže, nechci tě již více lekati, ale volám k tobě, bys se vzmužil
k oběti slavné. My ověnčili jsme ti tvůj kalich, aby ti byl povždy
sladký. My vložili jsme roucho obětní na tebe, aby jho Kristovo
ti bylo povždy milé a břímě jeho sladké. Cim více zbrázděna
bude tvář tvá útrapami, tím více plescj, tím více chval Pána.
*
lutlcn duchovní.

*
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Ejhle, bratře milý, naznačil jsem, byíijen letem, co vlastně
jest kněz a co na něho č.eká Vznešený úkol sice zastává,
ale těžký, přetěžký. Dnes, v době to pohnuté a nepokojné, staví
se proti knězi vše, jako by byl zapřisáhlým nepřítelem lidstva
veškerého. O pros při nejdražší oběti nebes Pána za pomoc, za
posilu v úkolu těžkém! Vzpomeň také v modlitbách své drahé,
v starostech o tebe sešedivělé matičky a milého otce — buď jim
hojným odměnitelem. Vzpomeň i naši drahé osady; vždyt my
všíchnivjsme se za tebe modlili. Vzpomeň, pro Bůh, na ten náš
národ Ceský, by ta víra svatováclavská ze srdce jeho nemizela.
já konečně poroučím vzdechům tvým i sebe slabeho bojovníka.
Nuže, Bůh tě posiluj, Bůh žehnej snahám tvým, bojuj vítězně,
požehnej

nám všem.

Amen.

VáclavDavídek,kaplan Turnově.

Poutní kázání 0 svátku sv. Máří Magdaleny.
v;—

Kterak hnsnice Magdalena k tak velice ctnostnému
životu dospěla.
»Pakli by bezbožný činil pokání ze
všech hříchů svých a ostříhal by všech
přikázání mých, živ bude a neumře.:
Ezech. 18, 21.

Aby si žádný nemohl stěžovati na Boha, že jest příliš prchlý,
nebo že jest jenom nevinným lidem nakloněn, zanechal množství
patrných důkazů svého nesmírného milosrdenství, přijímaje i nej
větší hříšníky na milost. Klesl-li kdo ve víře, necht" se jenom roz
pomene na Petra, jenž dotknut milostí Boží, hořce oplakával, že
Mistra svého bázlivě zapřel; zloupil-li kdo bližního na statku,
neb uškodil-li mu dokonce na zdraví, nechť se jenom rozpomene
na kajícího lotra, jejž Bůhjiž téměř ze dveří pekelných na dobrou

cestu vyvedl; nahromadil-li kdo všeckojměnílichvou a podvodnou
chytrostí, necht“ se jenom rozpomene na Zachea, který, čehokoliv
nespravedlivě nabyl, všecko pro lásku Boží čtvernásob vynahradil;
zmrhal-li kdo svou poctivost, pokálel-li tělesnými hříchy běloskvoucí
roucho, které na křtu sv. byl obdržel, nechť se rozpomene na
velikou svatou Maří Magdalenu, která svou hříšnou lehkomyslnost
ohněm lásky Boží vypálila a zničila. Ejhle, všude staví Bůh před
oči důkazy nesmírného milosrdenství, všude staví před oči hříšníky,
abychom, jestliže jsme jich následovali v nepravostech, následovali
jich také v kajicnosti s nadějí, že na milost přijati budeme. Proto
také až po dnes mluví Pán ]ežiš k celému světu, co kdysi pro—
mluvil k fariseovi: »Vidíš tuto ženu? vidíš Maří Magdalenu? Ejhle,
to jest ta žena, která prve byla ve městě hříšnicí, nyní však jest
potěšením celého nebe; to jest ta žena, která prve byla posedlá
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sedmi ďábly, nyní však v nebi nade všemi anděly vládne; to jest
ta žena, která prve chlípným obcováním dávala pohoršení celému
]erusalému, nyní však dává výborný příklad svatosti celému světu;
to jest ta žena, která prve byla dcerou ďábla, nyní však jest nej—
milejší nevěstou Kristovou.: Slyšíce tato slova o té přesvaté ženě
Magdaleně, diviti se musíme, kterak to možná, aby Bůh pověstnou
hříšnici tak podivně obrátil a tak velikou světici v nebi učinil.
Než, podivení naše musí ihned zaniknouti, připomeneme-li si
velikost milosrdenství Božího a uvážíme-li to nad obyčej přísné
pokání a obrácení sv. Maří Magdaleny. Kdybychom pak ještě
potom diviti se chtěli, neměli bychom ani pravého pojmu o milo
srdenství Božím, o němž sv. Pavel piše: »Kde se rozhojnil hřích,
tu se více rozhojnila milostu; ani neměli bychom pojmu o úplném
obrácení a změně sv. Maří Magdaleny, o niž píše sv. Chrysostom:
»Nikdy Bůh nepohrdá takovým pokáním, které ze srdce konáno
jest; kdyby někdo jako Magdalena vrcholu všech nepravosti do
stoupil a obrátil by se pak na cestu ctnosti, přijme jej Bůh opět
rád a pojme ve svou náruče Tohoto vrcholu všech nepravosti
skutečně dostoupila Magdalena, ale odtud obrátila se na cestu
ctnosti. Uvažujme dnes příčinu toho obrácení a tažme se:

o napomáhalo k tomu, že tak veliká hříšnice
od své hříšné cesty se odvrátila.

ll. Které ctnosti pěstovala, aby úplného od
puštění tak mnohých hříchů dosáhla.

Pojednání.
].

Sv. Antoninus píše, že rodiče sv. Maří Magdaleny. jménem
Syrus a Eucharia, byli velmi zámožní a měli veliké statky v okolí
]erusaléma, zvláště znamenitý statek jménem Magdala. Po před
časné smrti rodičů rozdělili si Lazar a jeho dvě sestry, Marta
a María, tyto statky mezi sebe. Lazar a Marta obdrželi statky
v okolí ]erusaléma. Maria obdržela statek Magdala, odkudž také
jméno Magdalena obdržela. Zde bydlela a dle všeho bydlel tam
i Lazar a Marta. Magdalena, tak vypravuje jeden životopisec, byla
krásné postavy, živé povahy a veselé mysli, smýšlení světského,
žádostivá marných rozkoší, smyslných požitků, milovná nádhery
v šatstvu. Hlavní však náruživosti její byla náklonnost ke hříchu
nečistoty. Jaký tedy div, že při těchto náruživostech, chtějíc je
ukojiti, stále zástup stejně smýšlejících dívek a zhýralých jinochů
kolem sebe shromažďovala a při své hříšné náklonnosti do všech
hříchů, ale zvláště do hříchů nečistoty upadala a ve hříších těch
dlouhá leta živa byla!
Bylo to v témže čase, kdy božský Spasitel, hlásaje vůli Boží,
procházel zemi židovskou a Svým způsobem života a Svými divy
celou Galileu v obdiv uvedl. Lazar a Marta, kteří příkladu svých
zbožných rodičů následovali, přidružili se ihned k učenníkům
42*
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božského Spasitele, žili přesně dle Jeho učení, a jejich nejvře—
lejším přáním bylo, aby svou zbloudilou sestru Magdalenu od
hříšné její cesty odvedli a jí k božskému Spasiteli a k životu
vpravdě ctnostnému přivedli. Všecky prosby, všecko napomínání
nic u ní neprospělo. V té své nouzi, jak zprávu podává sv. Anto
ninus, vzali útočiště k božskému Spasiteli, o Němž věděli, že
žádného hříšníka od Sebe neodmítá ——a Ježíš z lásky k nim
a z milosrdenství ku zbloudilé hříšníci osvítil zaslepenou v hříších

a dotekl se paprskem Své milosti srdce jejího. Milost Pána, kterýž
tenkrát v Bethsaidě a v Kafarnaum, nedaleko od Magdalenina statku
kázal, přivábila ji tam a pudila ji, aby slova Ježíšova poslouchala.
A tu zachvátila milost Boží její srdce tou měrou, že najednou
byla naplněna velikou ošklivostí nad svým předešlým ohavným
životem, kterážto ošklivost pobádala ji k nejpevnějšímu úmyslu,
polepšiti dosavadní ohavný život svůj. Bez odkladu rozhodla se,
slyšíc, že Ježíš je v domě 'imonovč za stolem, k nohám milo
srdného Spasitele se vrhnouti, aby od Něho milosrdenství a od
puštění dosáhla. Pomlčme nyní na okamžik o Magdalenině obrácení
a připojme k tomu, co dosud řečeno bylo, otázku: Co bylo

příčinou obrácení tak veliké hříšnice?

1. Slyšme nejprve sv. evangelistu Lukáše, který před dnešním
sv. evangeliem píše, že Kristus Pán ve městečku Naim vzkřísil
mládence. Sv. Albert Veliký a s ním jiní církevní učitelové píší,
že ten mládenec byl ctitel a nápadník Maří Magdaleny, a že ona
přišla tehdáž do městečka Naim na jeho pohřeb. Ale když uslyšela
mocný hlas Pána Ježíše, jímž toho mládence z mrtvých volal, tu že se
i její rozum otvíral, a když spatřila strašlivou tvář mládence, tu
že se tak zdčsilo její srdce, že jako poraněná laň chvátala domů,
a tam v zavřeném pokojíku, rozjímajíc ohavnost chlípnosti, dlouhost
věčnosti, mocnost božské velebnosti, hořce plakala a naříkala:
»O já bohaprázdná hříšnice! Mé nepravosti rozmnožily se jako
písek na břehu mořském! Ke komu se mám utéci.> Kdož mne
z kaluže hříchů vytáhne? U koho odpuštění najdu? Ach, ne
u jiného, leč u Ježíše, Syna Marie! Navrátil-li mládenci mrtvému
život časný, i mně, na duši mrtvé navrátí duševní životu:
Tu, přátelé, vidíte, že první příčinou pokání Magdalenina
byl z mrtvých vzkříšený mládenec, byl jí příčinou poznání Pána
Ježíše, tak dobrého Boha. Pokud Magdalena hřešívala, nepozná
vala Boha, ani si na Něho nepomyslila, jak jej poznala, přestala
hřešiti a činila pokání.
2. A co bylo druhou příčinou obrácení tak veliké hříšnice,
jakou byla Maří Magdalena.> Na tu otázku odpovídám: Maria
Magdalena se obrátila, protože za ní nábožný Lazar a Marta
orodovali a ji u božského Vykupitele milost obrácení vyprosili.
Jejich prosby, jejich volání nemohl Pán Ježíš oslyšeti, nebot" mi
loval je pro jejich víru v Jeho Božství a pro jejich nábožnost.
Ježíš nemohl, pravím, jejich prosby oslyšeti, neboť »modlitba
spravedlivýchc, jak praví Písmo sv., Přísl. 15, 8., »jest Bohu
líbeznác a »modlitba spravedlivého<<, dle slov sv. Jakuba 5, 16,
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»mnoho zmůže u Boha-. Mimo to prosili za to, co Bůh nejraději
uděluje, prosili za ducha obrácení a polepšení, kterého dá Bůh
rád těm, kteříž Ho prosí. Luk. 11, 13.
jaké pak naučení plyne, přátelé, z toho pro nás? jakéžjiné,
než to, že i my v podobných případech za obracení svých bližních
prosíti máme, když na cestu hříchu a bezbožnosti zabloudili. Ty,
otče, matko, máš syna nebo dceru, kteří po cestách nepravosti
kráčejí. Všecko napominání i trest-y, směřující k jejich polepšení,
zůstaly bez účinku. — Ty máš v dalekém městě v nevěře a ne
pravostech pohříženého bratra, jehož tvoje prosby a napomínání
k víře v Boha, v učení Církve sv. a k mravnému životu přivésti
nemohou; nebo máš přítele, který dříve byl nábožný a hodný
člověk, ale postupem času vrhl se na dráhu hříchu a jsa tvrdo
šíjný ku každému napomínání, na dráze té ustavičně pokračuje
a z ní nikterak na dráhu lepší odvésti se nedá. Co máš v okol
nosti takové činiti.> Vezmi útočiště, jako Lazar a Marta, vezmi
útočiště k modlitbě; modlí se za nezdárného syna, za lehko
myslnou dceru, za nevěřícího bratra, za pokleslého přítele, volej
za bloudicí duší k Bohu o milost osvícení a obrácení: a vše
mohoucí, dobrotivý Bůh dá mu na tvou prosbu potřebného ducha
!( jeho obrácení!
3. Tím jsem zároveň již vyslovil třetí příčinu obrácení se
Magdalenína, kterouž byla milost Boží, jižto jí božský Spasitel
udělil. Milost Boží obměkčilajejívehříších zatvrzele srdce, milost
Boží pudila a táhla ji k ježíši, milost Boží osvítila ji, aby poznala
svůj úžasný, bídný stav duševní, milost Boží vzbuzovala v duši
její předsevzetí, že se obrátí a že vezme útočiště k božskému
Spasiteli, aby odpuštění hříchů dosáhla. Pozoruj tu, křesťane milý,
sílu milosti Boží a uč se z toho milosti Boží sí vážíti a po ní
dychtiti! jen s milosti Boží můžeš pro spásu svoji důležité a uži
tečné věci vykonati. Proto, nejde-lí to s tvým polcpšením a obrá
cením se od cesty hříchu nic ku předu, jsi-li ve svých dobrých
úmyslech stále vrtkavý a klesáš-li opět do svých předešlých, již
tolikrát ve zpovědi vyznávaných hříchů, pros vroucími modlitbami
za milost a pomoc Boží, co jsi snad až dosud činiti. opomíjel
anebo činil's to s malou horlivostí a vroucností! Pamatuj na slova
Kristova: »Bezc mne (t. j. bez milosti mé) nemůžete ničeho
učinitic. jan 15, 5. Pamatuj na slova apoštola národů: »Všecko
mohu v tom, kterýž mne posilujex. Filip. 4, 13. Ano, křestane
milý, milostí Boží obdržíš moc a sílu k boji proti hříchu, milostí
Boží zvítězíš nad pokušenim ke hříchu, milostí Boží budeš se va
rovati všech nebezpečí ke hříchu, všech blízkých příležitostí k němu.
Milostí Boží budeš se chrániti předčasných známosti, pokoutních
schůzek, nočních toulek a tanečního veselí, když bez dohlídky
rodičů se děje; zkrátka, milostí Boží zvítěziš nad každým poku—
šením a vyjdeš jako vítěz neporušený na dušizněho ven. O moci
milostí Boží jsa přesvědčen, volá sv. Tomáš Kemp.: » jak nutně
jest mi, Pane, zapotřebí milosti Tvé, abych dobré započal, vněm
pokračoval a je dokonal! Všecko mohu, když mne milost Boží
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posilujec A rovněž ty, křestane milý, a my všickni vesměs, po
třebujeme té milosti k pravému & úplnému obrácení, pročež nc
ustávejmc milého Boha každodenně za tuto milost prositi a jej
o přispění vzývati!
Nyní tedy již víme, co napomáhalo sv. Maří Magdaleně
k jejímu obrácení; ——pozorujme ještě, které ctnosti ona zvláště
pěstovala, aby odpuštění hříchů dosáhla.
Il.

Obrácení a polepšení každého hříšníka musí započíti nenávistí
a ošklivostí nad hříchem. lítostí nad ním a láskou k Bohu.
1. Tuto k obrácení potřebnou nenávist hříchu a ošklivost
nad dosavadním hříšným a ohavným životem měla kajicnice Magda
lena. Tuto nenávist dala na jcvo zvláště tím, že odstranila všecko,
co ji dříve ku hříchu ve'dlo a k němu nejbližší příležitostí bylo.
Přetrhla nejprve pouta přátelství — ač-li to přátelstvím jmenovati
sluší ——
s oněmi spustlými z'enštinami a zkaženými jinochy, s nimiž

se až dosavad smyslným požitkům oddávala a hříšný poměr udržo
vala; přerušila všecky styky s nimi ve svém domě a jiné také
před nimi varovala; ncprocházela se více 5 obvyklou okázalosti
ulicemi města, kde tolika jinochům ku pohoršení sloužila; varo
vala se od té doby každého smělého a nečistého pohledu na
osoby druhého pohlaví, čímž si dříve přemnoho pokušení ku hříchu
připravovala; potlačovala svou pýchu a vysokomyslnost, odložila
svou nádheru \' šatstvu, slovem: vše, co ji dříve ke hříchu vedlo.
vše to nenáviděla a odložila s největší přísnosti, tak že každý,
kdo ji dříve jako největší hříšníci ve městě byl znal, nyní ji za
největší kajicnici uznati musil. —
jaké pak naučení plyne ztoho, křesťane milý, pro tebe?
Naučení vážné a mocné! Z chování se Magdalenina můžeš
zřetelně poznati, že, chceš-li se od hříšného života odvrátiti
a k pokání se nakloniti, musíš především nenáviděti hřích, a všecko,
co tě ku hříchu posud svádělo. Musíš nenáviděti hřích jakožto
největší urážku nejsvětějšího Boha. musíš nenáviděti všecky příle
žitosti, ve kterých jsi doposud do tak mnohých hříchů upadl,
a těch musíš se co nejbedlivěji varovati; musíš nenáviděti svůdce,
kteří tě do hříchu přiváděli, musíš se jim s největší úzkostlivostí
vyhýbati; musíš nenávidčti zlé žádosti a náklonností, které jsi
posud pácháním hříchu upokojoval, musíš je ze své duše a ze
svého těla vymýtiti, slovem: ty musíš nenáviděti všecko, co tě
dosud ku hříchu vedlo —- a pak teprve jsi pravým kajícníkem,
pak teprve v pravdě se obrátíš.
Obrácení hříšníka, pravil jsem prve, musí se díti dále
pravou lítostí nad hříchem. Tak kála se sv. Maří Magdalena. ——
Ona vrhla se, jak praví Písmo sv., k nohoum Ježíšovým a slzami
svými je smáčela. Luk. 7, 37. A tyto slzy, které v bolesti nad
hříchy prolévala, plakala u příležitosti skvělé hostiny v domě Ši
monově, kdy obyčejně nikdo nepláče. Přišedši Magdalena do domu
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Simonova, vrhá se k nohoum Kristovým, smáčí je slzami, utírá
je kadeřavými vlasy a líbá je tak vřele a láskyplně, že by se ji
až srdce rozplynulo. Nedbá uštěpačných jazyků farisejských, nedbá
posměchu bývalých milců, nedbá rozličných úsudků okolo sedících
hostí, Ježíš a jen Ježíš plni mysl a srdce její. A kdybychom se ji
tázali slovy Písma sv. po příčině slz prolitých, kdybychom se ji
ptali: »Zeno, proč pláčešřc Odpověděla by nám: Pláču, protože
jsem rozhněvala Boha, neskončenou dobrotu, a. dokud živa budu,
plakati nepřestanu; pláču, protože jsem příliš pozdě poznala Boha;
pláču, protože jsem byla velmi nevděčna k Bohu Stvořiteli.
Kéž bychom, drazí přátelé, i my takovéto horké slzy lítosti
nad hříchy prolévali! Pak jistě dosáhli bychom od Boha odpuštění.
»Plačte samy nad sebou<:, t. j. nad svými hříchy, praví Pán Ježiš
na cestě křížové k nábožným ženám. Luk. 23, 8. »Obrať se ke
mně-, volá Bůh skrze proroka Joela, »s celým srdcem svým,
s pláčem a kvílením.<< Joel 2, 12. Jestli srdce naše takovouto
lítostí naplněno, jestli lítost ta vynucuje z očí našich slzy, pak
můžeme míti jistotu, že hříchy jsou nám odpuštěny. To dotvrzuje
sv. Chrysostom, když píše: »Veliký oheň pekelný jest pro hřích
připraven, ale jediná slza kající již docela jej uhašuje.:
3. Návrat hříšníka k Bohu musí se dále díti láskou k Bohu.
Láska taková plála v stupni nejvyšším v srdci kající Magdaleny.
Veliká byla její nenávist hříchu, ale větší byla její láska kJežíši;
horké byly její slzy lítosti, ale vřelejší byla její láska k Ježíši od
té doby, co kázání Jeho slyšela. Abychom o lásce její se pře
svědčili, ptcjme se učenníků Kristových, co O lásce Magdalenině
soudí! A ti odpovídají: »Milovala mnoho. Nebylo jí dosti v domě
Šimona malomocného slzami smáčcti Jeho nohy, vlasy jc utirati,
mastí mazati, ——
ale když jsme se my všickni při umučení Kristovu
rozprchli, Magdalena směle stála pod křížem trpícího svého
Miláčka. Milovala mnoho! My jsme následovali svého Mistra,
jenom dokud činil divy a když Mu lid provolával »llosannac,
ale opustili jsme Jej, když jsme slyšeli volati: »Ukřižuj, ukřižuj
Iloic Ale Magdalena milovala daleko více, nebot"ona následovala
Jej, když byl jat a odváděn, následovala Jej na celé cestě křížové,
následovala ch až na místo popravné, až ku patě kříže, kde ještě
nohy Jeho ob_íimalac. — Ptejme se dále Lazara, bratra jejího,
a Marty, sestry, co oni soudí o lásce její.> A Lazar odpovídá:
»Milovala mnoho, protože i mně v hrobě již hnijícimu _vyjednala
vzkříšení;<<a Marta odpovídá: »Milovala mnoho; nechtěla se ani
na chvilku spustiti nohou Pána Ježíše, tak že jsem si musila
stěžovati, že mne samotnou nechá posluhovati.<< Ptejmc se jiných
evangelických žen, co o i\lagdalenč soudí?! A ony odpovídají:
»Milovala mnoho! Když jsme my odešly od hrobu Ježíšova, ne
chtěla Magdalena od něho odstoupiti, stále do něho nahlížcjíc,
zdali by mohla spatřiti svého Miláčkac. Ptejme se andělů, co
o Magdaleně soudí? A oni odpovídají: »Milovala mnoho! Viděli
jsme ji u hrobu Ježíšova plakati, že se v ní mohlo. srdce žalosti
rozpuknouti, a žádný z nás nemohl usušiti jejich slz, leč sama
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ruka Toho, pro Něhož plakala.<<Ptejmc se skal a stromů lesních,
mezi nimiž přes 30 let bydlela, co o Magdaleně soudí.> A ony
odpovídají: »Milovala mnoho! Její laskavý hlas obrážel se mezi
námi co líbezná ozvěna, když celé dny a noci s Bohem mluvívala.<
A tak, přátelé drazí, vše svědčí o lásce Magdalcnině, a tato veliká
láska její to byla, která její hříchy převážila a vinu její shladila
a dluh její zaplatila. —
Vezmi si z toho příklad, křesťane milý, pro sebe! Chceš—li
dosáhnouti odpuštění hříchů, hledej ho láskou k Bohu! Hříchem
jsi Boha urazil, nenáviděl, ku hněvu vyzýval: usmiř nyní Jeho hněv
láskou, a On ti bude opět lásku věnovati, odpustí ti, byt' jsi l-lo
sebe více a tíže urazil. »Kdo miluje Boha:, praví Duch Sv. ústy
proroka, »usmíří svoje hříchya. Sir. 3,4.
4.
do chce v pravdě ze svých hříchů se káti a trestu
Božímu za ně ujíti, ten musí konečně sebe sama za svoje hříchy
trestati a kárati. A i to učinila Maria Magdalena s největší přísnosti,
s přísnosti, jížto rovné nelze nalézti u žádného kajicníka celc'ho
křesťanství. O jejím pokání nepodává sice Písmo sv. žádné po
drobnější zprávy, za to ale zbožná legenda. Dle té trestala ona
tělo své za to, že tak dlouho a těžce hřešilo, velmi přísně. —
Místo nádherného paláce v Magdalc, v němžto po tolik let roz
mařilý život vedla, zvolila po na nebe vstoupení Pána Ježíše za
své obydlí hlubokou jeskyni, ve které žila třicet let, vzdálena jsouc
od lidí. Před jeskyní vztýčila na skále kříž, aby neustále měla na
paměti, co musil milý Spasitel za hříchy lidské vytrpěti; místo
postele užívala tvrdého kamene, a potrava její sestávala z kořínků
lesních bylin, které kolem jeskyně rostly. Místo drahocenného
roucha, kterým se dříve odívala, nosí nyní hrubý, chatrný šat,
který ji sotva před zimou chrání, a to tělo, které dříve tak pečlivě
ošetřovala, trýzní nyní a »v službu uvádí, aby nebyla zavržena. <
Hle, přátelé drazí, tak počínala si kajicnice Macdalcna!
Svým přísným a tuhým pokáním smazala hříchy své a zasloužila
spasení věčné. I my jsme často a těžce hřešili, snad jsme hlouběji
klesli než Magdalena ——a kde jest naše pokání? Co jsme učinili,
abychom svou vinu, svůj dluh u Boha shladili? Ach málo, pramálo!
Bože dobrotivý, jak veliká jest naše vlažnost a duchovní lcnost
oproti horlivosti Magdalenině! Kdyby nás Bůh pro naše hříchy
ihned zavrhl do pekla, kdybychom se tam věčně trápiti musili,
nemohli bychom si stěžovati, že to veliký trest — a nyní jest
nám — nechci říci rok — ale dcn, hodina, mnoho a dlouho
k činění pokání. Lze takovým způsobem doufati, že k nám Pán
promluví: »Odpouštějí se vám hříchové mnozí, protože jste milovali
mnoholřa Zajisté že nikoli! Proto čiňme přísnější pokání, než
dosud jsme činili, abychom odpuštění hříchů hodnými se stali!
' *

*

*

A nyní, když jsme se přesvědčili, jak mnoho sv. Maří Magda
lena vykonala a jak přísné pokání za hříchy své vmládí spáchané
podstoupila, nyní táži se vás, přátelé drazí, zdaž nemusíme do
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znati, že ona jen pro svoje pokání milosrdenství Božího došla,
odpuštění hříchů svých a koruny slávy v nebesích dosáhla;>
Ano, otom pochybovati nemůžeme a to tím méně, an nás
Bůh slovy proroka Ezechiela ujišťuje, že každému pravému ka
jicníku odpustiti chce, když dí: »Pakli by bezbožný činil pokání
ze všech hříchů svých, a ostříhal by všech přikázání mých, živ
bude a neumřela Takové pokání vykonala v nejsvrchovančjší míře
sv. Maří Magdalena a proto usazena jest na vznešeném trůnu
v nebesích a tam jest mocnou orodovnicí za nás bídné hříšniky
na zemi. Pročež prosme ji, aby se za nás u Boha přimlouvala
a tu milost nám vyprosila, abychom, následovavše ji ve hříších,
' následovali ji též v pokání, a pak jistě dostaneme se k ní do
nebe. Amen.
Th. C. Mat. V. Lhotský, kaplan ve Starém Rožmitále.
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Listy katechetické.
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Co znamená: Bůh stvořil svět?
Katechese od LADISLAVA FIALY.

První článek víry také uči, že Pán Bůh stvořil svět. Co jest
svět? Předně jest to nebe, za druhé země. Nebe učinil Pán Bůh

pro lidi hodné, pro anděle, alejakéjest, co tam všecko jest, toho
nevíme. Toho nikdo nespatřil, neviděl, proto říkáme, nebe a ostatní
všecko, co v něm jest, že jsou věci neviditelné. Proč jsou to věci
neviditelné? Pán Bůh stvořil dále zemi. Na ní učinil hory, lesy,
řeky a rybníky, na ní stvořil zvířata, ptáky — to všecko pro
člověka, aby mu bylo k užitku. Kamkoliv _se obrátíme, vidíme
všecko, co viděti chceme, říkáme tedy, že země i všecko, co na
ní jest, jsou věci viditelné. Proč jsou viditelné?

Co jest svět? Odp. Svět

jest nebe a 7emě Když tedy Pán

Bůh stvořil svět, co stvořil? Odp. Pán Bůh stvořil nebe i zemi.
(Napíše se: Bůh stvořil svět, t. j nebe 1 zemí.) jaké jsou všecky
věci na zemi, když je vidíme.> Odp.: Na zemi jsou všecky věcí
viditelné. Kdo stvořil ty všecky věci viditelné? Odp.: Pán Bůh.. .
Tedy si to připíšeme: všecky věci viditelné. A jaké věci jsou
nebe a to všecko, co jest v něm, když jich nevidíme? Odp.: To
jsou věci neviditelné. Kdo i neviditelné věci stvořil? Odp.: Pán
Bůh stvořil i ty neviditelné věci. (Přípíše se: i neviditelné.) Pán
Bůh stvořil svět, t. j. nebe i zemi, všecky věci viditelné i ne
viditelné. (Opakuje se.)
.

Nyní dejte pozor! Proč říkáme, že Pán Bůh stvořil?
N., pověz mi, co tohle jest? (Ukáže se ku př. na stůl.) Odp.:
To jest stůl. Kdo ho udělal? Odp.: Truhlář. Dobře, tedy některý
člověk ho udělal Aco všecko musil míti, když ho chtěl udčlati?
Odp.: Dříví atd. Když měl všecko pohromadě, ten stůl musil
teprve on dělati — a čím, čeho musil ještě upotřebiti? Odp.:
Musil míti nástroje. A i když měl nástroje, čeho musil potom
užíti? Odp.: Rukou musil užiti. Tak vidíte, truhlář musil míti
dříví, z kterého by ten stůl udělal. A stejně každý jiný člověk,
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když chce něco udělati, musí míti věc, hmotu nějakou, z které by
to udělal na př. sochař, zedník, zámečník atd. Měl ale Pán Bůh
něco, když stvořil svět? Odp.: Neměl ničeho. Z čeho tedy Pán
Bůh učinil svět;> Odp.: Z ničeho. (Napiše se: Bůh stvořil svět,
t. j. učinil z ničeho . ..)
Řekli jsme si: Tenhle stůl udělal truhlář. Co může ještě
udělati? Může udělati dům, obuv, šaty atd.? Vidíte, truhlář,
člověk může jen některé věci udělati. Kdo ale stvořil všecky věcí
i samého člověka.> Odp.: Pán Bůh . . . (Napíše se: všecky věci...)
Truhlář, když měl všecko pohromadě a chtěl z toho stůl
udělati, musil rukama to provésti. On měl vůli zhotoviti stůl, aby
však stůl byl zhotoven, musil pracovati, ta vůle jeho nestačila.
Pán Bůh chtěl, aby bylo nebe — a co se stalo hned;> Odp.:
Stalo se nebe. Pán Bůh chtěl, aby byla země — a co se stalo?
Odp.: Stala se země. A podobně stalo se všecko, co Pán Bůh
chtěl. Pán Bůh tedy jenom chtěl, měl pouhou vůli a všecky věci
stvořil. Cím to tedy Pán Bůh stvořil? Odp.: Pouze vůlí Svou.
(Připíše se: pouhou vůlí svou . . .)
Bůh stvořil svět, t, j. učinil z ničeho všecky věci pouhou
vůlí Svou. (Opakuje se nazpaměť.)

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Pokračováni.)

55.

Slyšely jste, že Pán Ježíš chodil stále z místa na místo,
všude kázal, učení své o Bohu a o vykoupení lidstva vykládal,
potřebným pomáhal, nemocné uzdravoval a mrtvé křísil; zkrátka
měly jste si pamatovat o Pánu Ježíši, že všude všem dobře činil
a pomáhal. (Op.) lpředešle vypravoval jsem vám mnohé příklady
o dobročinnosti jeho; které jste si pamatovaly.> Aproč že všude
kázal, ano i zázraky činil;> Aby v Něho uvěřili jakož přislíbeného
Mesiáše a vtěleného Syna Božího, a víru takovou veřejně chválil
a zázračnou dobročinnosti Svou odměňoval. (Přiklady). Ano víru
žádal i za podmínku pomoci Své. KdyžkNěmu jednou otec jakýs
přivedl syna duchem zlým trápeného a prosil za něho, odpověděl
Pán Ježíš: »Věříš-li, stane se ti dle prosby tvé; nebo všecko jest
možné věřícímuc. A se slzami v očích zvolal otec: »Věřím Pane,
spomoz ncdověře méc. Zivou touto vírou pohnut, vypudil Pán
ježíš zlého ducha z posedlého pacholíka a odevzdal jej otci. ' ádal
tedy Pán Ježíš víru. S pevnou vírou jest spojena i důvěra čili
naděje v pomoc Boží jak v tělesných tak i v duchovních potře
bách a Pán Ježíš také, aby tu důvěru posilnil, trpící a zarmoucené
soustrastně k sobě volal, říkaje: »Pojd'te ke mně všichni, kteří
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pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvímx (na př. kající
publikány a všechny, jimž hříchy odpouštěl). Za všechna dobro
diní pak nežádal od lidí nic, než aby Ho za to milovali a také
jiným lásku prokazovali (na př. Maří Magdalena). Vidíte tedy, že
Pán Ježíš u lidí vzbuzoval víru, naději a lásku a to jsou tři
božské ctnosti, které .i my máme vzbuzovat umiňujice sobě, že
budeme všechno pevně věřit, čemu Pán Ježíš učil, Jeho milosrdenství
za odpuštění hříchů svých vzývat, a Pána Boha nade všecko
a bližního jako sebe milovat. (Op.) Které že jsou tedy božské
ctnosti a jak je máme vzbuzovat?
Lidé v zástupech hrnuli se za Pánem Ježíšem a všichni
u Něho hledali poučení a pomoc. 1 zželelo se Pánu Ježíši těch
zástupů opuštěných, že jsou jako ovce zbloudilé bez pastýřů
a umínil si rozeslati do všech krajin zástupce Své, kteří by lidi
poučovali a jim pomáhali. I ztrávil za tou příčinou celou noc na
modlitbách, přimlouvaje se u Boha za ty, kteréž za Své zástupce
čili apoštoly 7voliti chtěl; ráno pak vybral si ze všech, kteří se
Ho přidrželi, dvanáct, a ty na7val Svými apoštoly. Byli to: Šimon
Petr a bratr jeho Ondřej, bratři Jakub a Jan, synové 7ebedeovi;
Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, jenž býval dříve publiká
nem; Jakub mladší a Thadeus, Simon kananejský a Jidáš Iska
riotský, jenž se pak stal zrádcem. Tyto rozeslal pak po vší kra
jině, aby jménem Jeho kázali a udělil jim i moc, nemocné uzdra
vovat, malomocné čistit, zlé duchy vymýtat, pověděl jim také, že
zakusí i mnohé nesnáze, ale vybízel jich, aby to snášeli trpělivě
z lásky k Němu, jakož i On mnohá protivenství pro ně snášeti
musil a musí od nepřátel Svých. Kromě apoštolů povolal ještě
72 učenníků, jež po dvou posýlal vždy napřed, kam sám při
jíti chtěl.
Zvláštní péči věnoval apoštolům, aby je k úřadu jejich při
pravil; zvláště je poučoval, podobenství jim vysvětloval, o díle
vykupitelském jim vykládal a budoucí věci jim předpovídal. Z nich
pak zvláště si zamiloval tři: Petra, Jakuba a Jana. Tyto vzal
jednou s Sebou na vysokou horu (Tábor) a tam před nimi se
proměnil. Obklíčila Jej totiž jasná zář a zastkvěla se tvář Jeho
jako slunce a roucho Jeho tak se lesklo jako sníh, když na něj
slunce svítí. S udivcním na to patřili apoštolové a v tom s nebe
sstoupil Mojžíš a Eliáš a počali rozmlouvati s Pánem Ježíšem.
O těch dvou mužích již jste slyšely, co o nich vite? Také 0 při
slíbeném Mesiáši předpovídali a Jej předobrazovali. Byli však
dávno mrtví, jak se mohli teď objevit;> Byly mrtvy také duše
jejich? Jaká je duše lidská? A kde byly duše těchto spravedlivých
mužů. Když tedy nyní se objevili, dosvědčovali tak apoštolům,
že Pán Ježíš je ten přislíbený Mesiáš, o němž prorokovali a na
jehož vykoupenívpředpeklí čekají. Učenníci tímto zjevením tako
vou radostí byli naplnění, že si přáli v té převzácné společnosti
na oné hoře stále zůstati. V tom ale uslyšeli hlas s nebe: »Tentof
jest Syn můj milý, v němž jsem si dobře zalíbil, toho poslou
chejtec. O takovém hlasu s nebe již jste slyšeli; kdo tak volal?
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O kom? Kým praví Bůh Otec býti Pána Ježíše? Učenníci tím
hlasem Božím postrašeni a posvátnou bázní naplnění padli kzemi.
Ale Pán ježíš nechtěl jich nechat dlouho v strachu; i přistoupil
k nim, řka: »Nebojte sea. Když pak pozvedli očí, neviděli již
žádného než Samého Pána ježíše: celé viděníjiž zmizelo. K čemu
asi mělo sloužiti to vidění? Učenníci. měli tím utvrzeni býti ve víře
a to objevením se Mojžíše a Eliáše, že je Pán ježíš přislíbený
Mesiáš; ze slov pak Boha Otce opětně poznali, že Pán Ježíš jest
jednorozený Syn Boží. Pro tuto vznešenou pravdu chtěli fariseové
a zákonníci Pána ]ežíše kamenovati; proto nařídil Pán Ježíš učen
níkům, abyotom zjevení zatim veřejněnemluvili, až pozmrtvých
vstání Pána Ježíše, kdež dílo vykupitelské bude dokonáno; pak
necht“ na toto svědectví nebeské se odvolají. Pro nás je to opětné
utvrzení ve víře v Pána ]ežíše.
Slyšcly jste dnes. že Pán Ježíš žádal od vyznavačů Svých víru,
naději, čili důvěru a lásku, tyto tři božské ctnosti a že je máme
vzbuzovati. já vám je krátce budu předřikávat, vy je říkejte
po mně.
(Pokrň

Zdali měnila Jednota Bratří Českých svoje
učení 0 velebné svátostl?
Píše Dr. ANT. LENZ. domáci prelát Jeho Svatosti Lva XIIl. a probošt na Vyšehradě.

(Pokračování)

Ku jednotě Bratrské přistoupili přívrženci Bratra Řehoře,
Petra Chelčického a pak valná část Táborů, a jak za to mám,
také část Valdenských, byt' i byla sebe skrovnější. Touto cestou
a tímto sdružením byla také do jednoty již na úsvitě jeji různá
mysl stran velelmé svátosti přinešcna. Přívrženci Chelčického při—
nesli s sebou náhled, že jest Kristus Pán v Eucharistii podstatně
přítomen, ale nikoliv přepodstatněním, Táborité přistoupili k jed
notě snad s dvojím náhledem, i že v Eucharistii jest pouze znamení
těla a krve Páně, i že jest Kristus Pán v Eucharistii pouze mocně
a duchovně, přívrženci Rehořovi snad i s náhledem Petra Chelčic—
kého, i s náukou Táborů, Valdenští snad sučením, že jest Kristus
Pán na oltáři předpodstatněním, aspoň dovozuje světlý biskup
Bossuet, že Valdenští až do styku s Kalvíny takto 0 Eucharistii drželi.
]isto však jest, že učení Chelčického nemělo v]ednotě dlou
hého trvání, nebot" není stopy nižádné, že by ono bylo začátkem
věku XVI. v jednotě držáno. Neslat' se Jednota záhy k tomu, aby
Krista Pána, co na ní bylo, z Eucharistie vyhostila. Záhy také
povstaly spory mezi jednotlivými stranami v Jednotě. Gindely píše,
že spory tyto vznikly čtením spisů Biskupových a Martinkových;
byly to tedy spory stran skutečné přítomnosti Páně na oltáři,
a to jest zároveň důkazem. že přívrženci Táborů k jednotě při—
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vtělení byli, majice své zvláštní mínění o Eucharistii. Nevshody
povstalé byly urovnány na prvním sněmu Bratři, jejž svolal Rehoř,
ale patrně jen povrchně; uzavřeno totiž bylo: aby Bratři dosti
měli na Zákonu Božím, t. j. aby sprostně věřili, že řekl Pán:
»Vezměte a jezte: totot' jest tělo mé.: Avšak Písmo svaté
měli v rukou Petr Chelčický, obojí strana Táborů, a znali dobře
slova Páně, a přece o smyslu těch slov čili o jejich výkladu
hloubali. Dotčený sněm tedy k vůli pokoji vjednotě uzákonil, že
mají míti členové její dosti na Zákonu Páně, ale mysl Bratří se
nedala uzákoniti, až k jistému ustálení, jak by mělo býti () pří
tomnosti Páně ve velebné svátosti držáno. A toto ustálení záleželo
vtom, že Bratři záhy držeti začali: že Kristus Pán není v Eucha—
ristii v pravdě, skutečně a podstatně přítomen, ale pouze mocně,
svátostně a duchovně.
Tak píší Bratři naproti dvoum listům doktora Augustina,
někdy probošta Olomúckého, v r. 1508, že prý se nemáme Kristu
Pánu ve velebné svátosti klaněti, a že jest nám takovéto klanění
zapovězeno Zákonem Starým i Novým. V Starém Zákoně se prý
určitě čte: »Neučiniš sobě rytiny<< atd., a tim dávají na jevo, že
nevěří v skutečnou přítomnost Krista Pána na oltáři. Tím však
Bratři nemínili, že by v Eucharistii bylo pouze znamenív těla
a krve Páně, jakož jedna část Bratří za pravé měla. Bratr Cížek,
Němec, jal se šířiti v jednotě mysl Cvingliův o holém znamení
ve svátosti, a některé k sobě přitáhl. Snad také dobou tou byly
v jednotě zbytky těch, kteříž s Tábory v Eucharistii také pouhé
znamení shledávali. A s touto okolností snad jest ve spojení
tvrzení této strany, že jednota od prvého počátku věřila, že jest
v Eucharistii pouhé znamení těla a krve Páně. Amos Komenský
píše v obraně jednoty naproti Martiniusovi, že prý starší jednoty
a zvláště Bratr Lukáš, bojovali proti těm, kdož shledávali v Eucha
ristii pouhé znameni těla a krve Páně. Lukáš prý ze sněmů jednoty,
na nichž O tomto artikuli bylo jednáno, dokázal faleš toho. Toto
rozdvojení prý trvalo dvě leta, až byl Čížek z jednoty vyloučen
(leta 1525—1526). V tomto vyobcování leží důkaz, že jednota
nebyla 5 Pikharty za jedno vjich bludu, že by v Eucharistii bylo
pouhé znameni těla a krve Páně.
Ve spisu, jež vydali Bratři v Bělé v r. 1520 o klekání před
svátostí těla a krve Páně, snaží se dokázati, že Kristu Pánu ve
velebné svátosti úcta Boží nepřísluší. Pravit' mezi jiným: »Druhé
pak straně odpírá se, aby zde Kristus byl tentýž ve svátosti,
kterýž putoval zde ve smrtelném těle, a potom v oslaveném na
pravici sedi. Nebo svrchu dovedeno bylo z Pisem, že by to ne
bylo pravé, ale jet toliko domnění a smýšlení lidské nezaložené
na Písmě svatém . . . k odvedení od pravdy a k uvedení Anti
krista v svodu a nepravosti . . . A poněvadž, jakož uvedeno svrchu,
bytem často řečeným v svátosti Kristus není, tehdy ani vyznáván
býti má. ještě tedy, že poklona a pocta božská nepřísluší jemu,
jakož dosti svrchu dovedeno bylo, nebot nižádné Písmo v svém
pravém rozumu vzaté nepotvrzuje Krista bytí ve svátosti. A tak
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zjevné, že činiti poctu a poklonu božskou svátosti aneb Kristu
domnělému v svátostí, není věcí víry obecného vyznání, ale proti
víře a přikázání Božímu.

Tak píšou Bratří, odmítajíce, by byl Kristus Pán ve velebné
svátosti skutečně a v pravdě a podstatně přítomen, a dovolávajíce
se Písma a pravého rozumu jeho dávají na jevo, jako by měli
.výsadu neomylnosti, v době, ve které Lutr jinak a Zwingli jinak
slova Páně vykládal, právě zase na základě tohoto domněle ne
omylného výkladu. Na tomto základě neomylného výkladu Písma
opovažují se Bratři spílati katolíkům »modlářůa, vyhražujíce sobě,
že oni jediní jsou v pravdě, když vyznávají, že jest Kristus Pán
v Eucharistii pouze duchovně. V tomto spise píšou jako praví
Kafarnaité: nerozumějíce slovům Páně u sv. Jana kap. VI. vyrče
m: »Aniž kdy slýcháno na světě, aby kdo přirozenou pod
statou těla a krve lidské krmen byl v těle svém, a pokrmz toho
a nápoj míval: nebo to v zákoně přirozeném i psaném zapově—
díno bylo, jako neslušné. Ovšem; aby podstatou těla přirozeného
a krve v duši, jenž duch rozdílného přirození jest, aby měl tě
lesně krmcn býti, to nemožné i nepotřebné jest. A z té příčiny
židé domnívajíce se Pána Krista mluviti o tělesném jedení těla
a o pití tělesném krve jeho, znajice toho zápověď v zákoně, horšili
se. A z učenniků někteří, nemohše tvrdosti řeči této sobě od
porné snésti, zpět odešli od následování jeho. Ač Kristus nemínil
podstaty těla a krve tělesné dáti k jedení a pití, alek ukřižování.
A z toho ukřižování mínil spůsobiti to tělo v pravý pokrm du
chovní, a krev v pravý nápoj. A z toho věrným duchovní pokim
těla a duchovní nápoj krve v zasloužilé milosti a pravdě, již lačnčli
a žíznili v duši a zde dáti skrze víru v smlouvě nového svědectví
a potom posvátněa.
jak jest ze slov těchto na jevě, odmítají Bratří sKafarnaity
a s některými učenníky Páně rozum Kafarnaitů, a kdyby byli
důslední ve svém domnělém výkladu, naléhalo na ně nezbytí, aby
taktéž s Kafarnaity odešli od Pána. Avšak Pán Ježíš jest Sám
bez odporu lepším vykladačem Svých slov, nezli prostí, nevzdě
laní a neuměli, ale do sebe na výsost zamilovaní, domněle ne
klamní vykladačové (eští Bratří, a ten božský vykladač, ač věděl,
že se židé horší, nezměnil slov svých, ale v tomtéž znění po
tvrdil, řka: »Nebudcte-li jisti těla Syna člověka, a pití jeho krve,
nebudete míti v sobě života . . . Tělo mé právě jest pokrm, akrev
má právě jest nápoja. ]an 6, 54. 56. Tak vykládá Pán ježíš slova
Svá Sám, nepraví: »MilíKafarnaité, nemylte se, já nemluvím o sku
tečném těle svém, ale pouze o duchovnímc; nikoliv, on poznovu
dí: »Tělo mé jest právě pokrm, a krev má právě nápoj—x.Kdyby
byl měl Kristus Pán na mysli duchovní pokrm, najednou by byl
rozptýlil všechny pochybnosti Kafarnaitů; ale nic tak! Pán Ježíš
dopouští spíše, aby i někteří učenníci jeho odešli, když byli po
znovu slyšeli, že mluví o skutečném těle Svém, než aby byl změnil
slib Svůj, že dá věřícím Své opravdové tělo a Svou opravdovou
krev za pokrm a za nápoj. Ano ještě více, On dává do vůle Svých
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apoštolů, aby odešli, nežli by- byl zmírnil a zjinačil prvotní slova
Svá. Stojí tedy patrně neomylný vykladač slov Svých, Pán Ježíš,
naproti domněle v tom neomylným vykladačům (Českým Bratřím.
Zůstává tedy pravdou, že Kristus Pán mluví u sv. Jana v kap. VI.
o skutečném a opravdivém těle Svém, ač nikoliv ve smyslu Ka—
farnaítů, kteříž slyšíce mluviti Pána o skutečném tělu jeho, měli
na zřeteli hmotné tělo Jeho, nebot“ toho při Kristu Pánu nebylo.
Nemělt' On na mysli »těla hmotnéhOa, ale přece tělo Své skutečné
a opravdivé. Proto srovnává toto učení se zázrakem Svého vstou
pení na nebe (6, 63), čehož by nebylo, kdyby byl Kristus Pán
pouze obrazně o duchovním požívání těla a krve Své byl mluvil.
Než dosti! Bratří si patrně slova Páně přikrojili podle učení
svého, rozumějíce jim v ten způsob, že jest Kristus Pán ve ve
lebné svátostí pouze svátostně a duchovně přítomen.
(Pokr.)

O známosti

Boha:.

Píše VÁCLAV LEFLER, farář na Makové.

(Pokračovánía

IlI.

Zavrhli jsme v předešlém pojednání známost Boha skrze
bezprostřední poznávání smyslu i umu lidského. Ioto rozdělení
bezprostředního a prostředečného poznávání samovolně směřuje
k tomu, aby věda a víra vzájemně se vylučovaly. Proto lépe jest
říci, že každé poznávání děje se prostředím smyslu anebo umu
lidského. Prvnější sluje poznání apprehensivní, druhé intellektívní.
První poznání vzniká ex apprehensíone objecti ope sensus. jest to
poznání pojmu aneb aspoň představy věci, a v tomto poznání
smyslném jest spolu zahrnuta i žádost poznaného dobra, poznané
věcí. Proto jmenuje se výsledek činnosti duševní pomocí smyslu
věci poznávati, apprehensiones complexae et suasivae. Faktum
takového poznání můžeme připustiti toliko ve smyslu theologů
doby poscholastické a nikoliv ve smyslu idealistických aneb mate
rialistických Filosofů, kteří toto smyslné poznávání příjímajívjako
jednotné na úkor umu lidského, který se smysly stotožňují. Zádné
podstatné jednoty poznání apprehensivního s poznáním intel
lektivním neuznáváme, neboť tělo a duše nejsou jedna a tatáž
podstata. Podstata těla záleží hlavně ve složitosti, podstata duše
v jednoduchosti. Též nemůžeme připustiti na úkor jednoduchosti
duše lidské pronikání vzájemné těla a duše a smíšení poznání
smyslného s umným. Tak zvané smíšené poznání, chtění, cítění
pro theologa katolického není. Jedině složitosti, associace, jak
pojmů, tak soudů, tak snah a pocitů uznati musíme, nebot jedině
tato assocíační theoríc poznání lidského nebude na úkor jedno
duchosti duše, zvláště pak poznání umného.
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Dle této theorie poznání apprehensivní, smyslné, zůstává
omezeno na smysly, ve kterých vzniká a působí pouze jako cog
nitio sensus intimi seu communis, konečně na duši, která na základě
tohoto smyslného podkladu tv'oří jakýs takýs pouze virtuelni,
formálně nevyvinutý, mnohými přídavky sensitivními zbarvený
soud. Že by takové v mezích pouhé apprehense se nacházející po
znání bylo s to působiti v nás známost Boha, nikdo netvrdi ani
co do Jeho jestoty. Známost Boha, kterou se honosímc — nehledě
k nadpřirozené víře — jest získána pomocí vědy, t. j. prostředím
prvoti umu našemu samo sebou zřejmých, aneb percepcemi při
jatých jakožto jistých. Tato známost pák jest co dojestoty Boha
sama sebou každému iozumnému tvoru přístupna vůbec, co do
bytnosti Jeho však toliko částečně. Hledě k první známosti Boha
pravi Duch Svatý: »Blázen řekl v srdci svém: neníť Bohac. Žalm
52,1.Přihližeje k známosti částečné bytnosti Boží pravísv. Pavel
0 pohanech, že »ncviditelné vlastnosti Jeho, ze stvoření světa skrze
ty \ěci, kteréž jsou učiněny, rozumem pochopené spatřeny bý
vají, totiž Jeho věčná moc a Božstvía. Řím. 1, 2
V dalším pojednání o této dvojí známosti a sice apodiktické
známosti Jeho jestoty a vztaživé známosti Jeho bytnosti budiž nám
vůdcem kníže theologů katolických, sv. Tomáš Aquinský, jak
o tom pojednává ve své učebnici bohosloví v části prvé, v otázkách
druhé a třetí.
Nebude snad zbytečno rozhovořiti se o článcích v obou
otázkách obsažených, když již slovutný professor Dr. Václav
Simanko podal nám výklad dotyčné části učebnice bohosloví
sv. Tomáše ve spise: »O Bohu jednom v bytnosti a trojím
\ osobáchř< Nikoliv. Neboť tato část bohosloví jest jako základní
nad míru důležita; mimo to při každém výkladu odkrývají se
i n0\é stránky poznávání našeho a tím přicházíme u \ětší známost
Boha. Úkolem našim jest též, abychom poukázali k výkladu výteč
ného učitele bohosloví, kanovníka Dra Josefa Splinzla, jehožto
přednášky, v lOUŠCčeském volně podané, budou mnohým jeho
bý\alým posluchačům vhod, kteří na německých přednáškách
menšího podílu brali. Tim jenom k doplnění výše zmíněného spisu
přispčti chceme.
Abychom se přidrželi rámce pojednání předešlého, stanovíme
\:ětu druhou:

O Bohu věděti můžeme.

Zavržením falešného idealismu a bludné theosofie nedodělali
jsme se ještě kladných úspěchů ve známosti Boha. Katolický
křesťan o Bohu, že jest, ani pochybnost míti nelze. Ale ani
\-' theorii, jak se říká, pochybnosti o jestotě Boha nestává; nebot
jakmile jsme vyřkli pochybnost svoji větou: »Je-li Bůh ?:, vyjádřili
jsme ve skutečnosti soud, který zní: »Jest Bůhk Každý pak
člověk, zákony logiky uznávající, musí říci, že věta: »Bůh jestx,
čili totožně: »Bůh jest mající existencia, jest sama sebou dosta
tečně zřejmá. Tím nestáváme se ještě falešnými ontologisty, neboť
dokládáme: ačkoliv soud vyjádřený větou: »Bůh jeste, jest věta
ltmlce duchovní.
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sama sebou zřejmá dle pravidel logických, přece vzhledem k našemu
nedokonalěmu poznání látky obou po_.imů ze kterých se celá věta
skládá, obsahem a rozsahem svým jest člověku neznáma.
Tím, že odpověděli jsme formálně, že věta: »Bůh jest mající
existencic, jest sama sebou zřejmá, dospěli jsme již k jakési zná
mosti Boha. Dlužno však mimo formální odpověď dáti ještě od
pověď věcnou, která nám vysvětlí jednak, co jest samo sebou
zřejmo, a jednak proč to, co jest samo sebou zřejmo, nebývá
vždycky od každého poznáno.
Dvojím způsobem může býti něco samo sebou známo.
Předně samo sebou známo, čili zřejmo o sobě, ale ne od nás
poznáno jsouc; za druhé samo sebou známo a také spolu i od nás
poznáno. Věta, ku př. »člověk jest živočicha, jest věta sama
sebou známá, neboť dialektika učí, že podmět a přísudek spojeny
jsouce ve větě, činí větu samo sebou známou tehdy, pakliže při
sudek zahrnut jest v podmětu. To zde skutečně jest, že živočich
zahrnut jest v pojmu člověka; člověk jest totiž živočich rozumný.
Látka, kterou poskytují oba pojmy, podmět a přísudek,
jsou nám známy, jakož i to nám známo jest, že přísudek jest
v obsahu podmětu obsažen cele. Víme totiž >co jest živočich:
i »co jest člověka, a známe také za třetí, :>že přísudek jest ob—
sažen v podmětu v celé míře<<.

Tak se to má se všemi větami rozumu lidskému naprosto
známými, kde přísudek, v podmětu zahrnut, poznán bývá jakožto
část podmětu, ku př. >celek jest větši, nežli jednotlivé částicelkuc.
Sem náleži všecky věty, kde netoliko vyjádřeno jest, že přísudek
v obsahu podmětu obsažen jest v celé míře, nýbrž ve kterých
vyjádřeno jest naprosto, že přísudek celým rozsahem svým jest
v podmětu aneb ne, ku př. co jest jestotou, nemůže býti zároveň
nicotou.
Jiná otázka se však naskýtá: »Což pak, když někomu obsah
a rozsah podmětu a přísudku ani jich spojitost nejsou známy?
Přestává touto nevědomosti býti věta sama sebou známouřc Nikoliv.
Věta ta zůstane známou sama v sobě, ale zůstává nepoznána od
těch, kteří buď látku obou členů věty aneb jich spojení neznají.
Tak jsou mnohé, samo sebou zřejmé věty, které jako takové od
lidí poznány býti nemohou z různých příčin; buď nevědí obsah
a rozsah podmětu a přísudku, aneb nevědí, zda přísudek jest
v obsahu podmětu, aneb podmět v obsahu přísudku, či nic, či
ano, a v jaké míře.

Z tohoto nedostatečného poznávání našeho vyplývá, že mnohá
věta sama sebou známá, od mnohých jako taková poznána nebývá.
A tím se též stává, že mnohé pravdy všeobecné, založené buď
v pojmech, aneb hlavně v soudech, a ve srovnání jich s věcmi,
což se děje koncm poznání pomyslného: přece jen toliko od
učených bývaji poznány, jako ku př., že »věci nehmotné v prostoru
se nenacházejí.“ K takovým pak větám, samo sebou známým, ale
ne ode všech poznaným, přináleží věta, že Bůh jest.
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Že věta ta jest sama sebou známa, patrno z toho, že v pod
mětu nejenom zahrnut jest přísudek, jako u jiných samo sebou
zřejmých vět, anobrž dokonce, že přísudek jest totožný s podmětem.
Bůh totiž, jak později sv. Tomáš dokazuje, jest Svébytnosti
bytí. Objektivně sama o sobě uvažovaná jest tudíž věta: :Bůh
jest mající existencia sama sebou známá, avšak poněvadž látka
podmětu »Bůha není nám přístupna, nevědoucc co Bůh jest,
nemajíce pojmu věcného, neznajíce adaequátně bytnost Boží: je
nom proto nelze nám tento pojem »Bůhc ihned odnášeti k pří—
sudku a spojiti pojem »Bůh- s »jestotoux apodikticky, nýbrž
jest nám nastoupiti cestu důkazu. Důkaz pak, který vyvozuje
pravdu, že Bůh jest, záleží v tom, že počínáme od známosti
pojmů a soudů nám známých, poněvadž bližších. A to jest soud,
který buď z výsledku na příčinu míří, aneb který od známého
přívlastku k neznámé podstatě se odnáší.
Nastává však otázka. jaký ten soud »z výsledku na příčinu<<
jest, a v tom se rozcházejí bohoslovci v mínění svém, ani někteří
za to mají, že svatý Tomáš Aquinský toliko závaznost důkazu
předzvědného, aposteriorického uznává, a tím důkaz dozvčdný,
apriorický sv. Anselma, že zavržen jest. Jiným pak o rozkolu
tomto ničeho známo není, nýbrž oba jako stejnou měrou oprávněné
důkazy vyhlašují. A zajisté každému bohoslovci, který poznal
cestu, která vede od účinku k příčině, od přívlastku k podstatě.
bude možno stejně bezpečně kráčeti důkazem ontologickým po
téže cestě nazpět. Sed quod omnibus licet, non omnibus expedit.
Důkaz prvější, aposteriorický, jest bezpečnější podklad našeho
vědění o Bohu skrze vědu. a plodnější podmínka pro nadpři
rozenou víru, skrze kterou věříme v Boha. Proto nebude nám vy
kládáno ve zlé, když přikročíme k překladu článku druhého
otázky druhé prvního dílu učebnice bohosloví svatého Tomáše
Aquinského dříve, nežli zodpovídáme naši třetí větu, že v Boha
věřiti máme, jako k nejdokonalejšímu stupni známosti Boha zde
na zemi.

w+

Promluvy k mládeži,
Neděle Vl. po Sv. Duchu.
rLítost mám nad zástupemc.
Mar. 8, 2.

Smutno jest příteli, který tím, jejž velice miloval, byl oklamán;
smutno jest člověku, když dočeká se toho nevděku, že posmívají
se mu ti, tupí jej ti, které dobrodiním zahrnoval. Jistě, že by
zakryl tvář svou a bolestně si postěžoval: Lítost mám nad tebou,
příteli, lítost mám!
43*'
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S Ježíšem plným milosrdenství, Jenž zázračným způsobem
nasytíl tolik tisíc lidí, plným lítosti nad zástupcm hladových po
slouchajících slova Jeho, i já a všichni zajisté se mnou lítost po
citujete nad dítkami, kterým mnoho chlebů, mnoho dobrodiní
rodiče, učitelové poskytují, kteří však ke svým dobrodincům ne
vděčnýmí jsou, milosrdenství nehodnými.
Rozjímejme dnes o ditkách vděčných i nevděčných.
Hospodin v ráji řekl: Smutno jest člověku býti samotnému,
učiňme jemu pomocníci podobnou.
Stvořil tedy již první lidi Bůh ku obapolné pomoci, aby
sebe těšili, sebe podporovali, sobě pomáhali.
1 nyní na světě jeden na druhého jest odkázán. Jeden dru
hého břemena neste, abyste naplnili zákon Kristův, praví svatý
Pavel. Nikdo nemůže říci, že žádného nepotřebuje. Jeden na
druhém závisí, jeden druhého doplňuje.
A tu právě svědomí nutí nás, abychom tuto závislost uznali,
a pakli od bližního něco nezaslouženého obdržíme, bychom se
mu poděkovali, cit oddanosti, vděčnosti vzbudili. Ten cit každý
podarovaný vzbuditi povinen jest, má lásku, náklonnost, dobrou
vůli dobrodince oceniti, a může-li, dobrodiní oplatiti.
Cit vděčnosti i zvířatům vrozeh jest. Znám jest příběh o sv.
Gerasimu, jenž na poušti krvácejícímu lvu trn z nohy vytáhl a
z vděčnosti lvem až do smrti hlídán byl.
A hle, děti mé, tato krásná ctnost nyní jest v opovržení!
Znáte přísloví, že nevděk světem vládne! Nemíním vám líčiti,
kterak oprávněna jest výtka ona vůči dobrodiním, která Bůh
světu prokazuje, jen několik příkladů vám povím, jak u dítek
nevděk se jeví vůči dobrodincům jejich na tomto světě, vůči ro
dičům a učitelům
Tí, jímž na světě nejvíc vděčni býti máme, jsou jistě rodiče
naši. Cti otce svého i matku svou z celého srdce svého a ne
zapomeň na bolesti matky své! Ciň jim dobré, jako oni činili
tobě, Sir. 7, 29 napomíná nás Písmo svaté!
Dítky, vy ani pochopiti nemůžete, co rodiče pro vás zkusili
a ještě zkouší.
To dobré oko vaší matky, starostlivá tvář milého otce, slova.
pohledy. rady, tresty jejich, to všecko jsou důkazy jejich lásky
k vám! l vy milujte je, jako oni milují vás! Z lásky plyne vděčnost,
za lásku dejte zase lásku, vděčné upřímné srdce!
Bohužel, že děti rodičům vděčný nebývají! Říkává se, že
snáze jedni rodiče uživí deset dětí, než deset dětí jedny rodiče
a pokavad prý jsou děti malé, jídají chléb rodičů, když pak do
rostou, užírají jim srdce. Hrozná jest nepravost nevděku k rodičům.
jest hrozným ošklivým upírem srdce rodičů trávicím a usmrcu—
jícím. Jest dle slov sv. Bernarda nevděk žhavý vitr, jenž vysušuje
pramen dobrotívosti a lásky, jejž Bůh do srdce člověku vštípil
jest zrádná zmije, kterou rodičové přechovávali na sidci svém
a jež to srdce potom otrávila. () věřte mi milí žáci, že pakli
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každá ncpravost, jíž rodiče na dětech dočekati se musí, velmi
je bolí, bolí je nejvíc jejich nevděk!
K ]uliu Caesarovi, římskému císaři, jenž říši římskou na ve
liký stupeň slávy povznesl, vedrali se spiklenci, aby jej zabili.
Mezi nimi byl také Brutus, jinoch, jejž Caesar za syna přijal.
Umíraje Caesar dýkami vrahů, spatřil milého Bruta. Pln lítosti nad
nevděkem jeho zvolal: »I ty, synu můj!?<
Dítky milé, černá nepravost ncvdčku k rodičům srdce vaše
at' nikdy neobestře!
A ještě jeden nevděk na mysli mám, a rád bych vás před
ním varoval. Nevděk k učitelům! Přišel jsem jednou ke známému
panu učiteli, právě když četl jakýsi dopis.
>Od koho jste pak dostal tak dlouhé psanířa táži se. »Od
svého bývalého žáka! Cetl jsem také ten dopis a v duchu blaho—
řečil jsem vděčnému dítěti. Dopis byl poděkováním za vyučování.
Věřte, dítky že vděčnost vaše učitele právě tak blaží, jako
nevděk je zarmucuje! Nemyslete nikdy, že učitelové vaši, jak se
vám někdy zdá, jsou bezohlednými, přísnými vašimi nepřátely;
až budete starší, poznáte, že učitelové dle sv. Pavla, Eph. 6, 4,
vychovávali vás v kázni a bázni Boží. Učitelové vaši celý svůj
věk mladý i mužný, svoje síly nejlepší tělesné i duševní vám vě
nují, vy jste jejich chloubou, radosti, korunou, chtějí tedy, byste
snahu tu uznaly a vděčny jim byly. jak to bolí nás učitele, když
dítko, které tak milujeme, po straně na nás mluví, nám se po—
smívá, nám nedůvěřuje, ano vyšedši ze školy, ani nepozdraví!
Alexandr, král makedonský, říkával: Svému učiteli Aristo
telovi jsem skoro většími díky zavázán, než svému otci. Tomuto
děkuji za své pozemské žití, onomu pak za duchovní život svůj.
»Lítost mám nad zástupcmh Ano, lítost mám nad zástupem
dítek, které chléb dobrodiní, lásky, jejž jim rodičové i učitelové
zde podávají, toto milosrdenství ani drobtem vděčnosti odměniti
nechtějí!
Buďte milosrdni, jako otec váš nebeský milosrdnýjest, budte
vděčni za dobrodiní, jež se vám prokazuje! Amen.
Frant. Chramosta.

Neděle VII. po Sv. Duchu.
»Po ovoci jejich poznáte je:.
Mat. 7, 20.

Krásný jest pohled na kvetoucí strom! Všccek nasycen
bujnou jarní šťávou, vyráží nejprv pupeny, z pupenů lístky a květy
a vůní květů vábí naše srdce a krásou květů vábí náš zrak! Hned
z rána zpívá mezi květy veselá pěnice a později včela přilétá, by
ssála z květů sladký med!
„
Milé děti! Též člověk podoben jest stromu! Clověk dobrý
stromu dobrému, jenž dobré ovoce ncsc, člověk zlý stromu zlému,
zlé plody vydávajícímu.
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U příležitosti dnešního svatého evangelia, kde Pán ]ežíš
o stromech mluví, rozjímejte otom chvíli se mnou, kterak hodné
dítě stromu dobrému se podobati má!
Strom vyrůstá ze semene. Símě jest hmota sama sebou ne
plodná. Teprv do země zaseto, vlohami, které Bůh jemu vštípil,
klíčí, vyrůstá. Ta schopnost klíčiti a růsti jest jaksi duší semene,
I vy děti milé, z těla pozůstáváte a z nesmrtelné duše. Bůh
dal vám duši jako semeni život, Bůh dává vám schopnost vyvíjetí
se, růsti, prospívati.
Hleďte na símě, když vyjde ze země, jak útlé jest, jak má
slabounké lístečky! Kdyby přišel mráz, spálil by je hned! Proto
zahradník přikrývá útlé bylinky, aby nebyly porušeny.
.
Vy také, děti, vzpomeňte si, kterak slaby, útly byly jste
ve mládí svém! Kdyby sluníčko tváře matky vaší vás bylo ne
osvěcovalo, kdyby deštík starostí a rad a pomoci vašeho otce
nebyl vás svlažoval, zajisté byste zakrnělý a neprospívaly!
Když stromeček jen poněkud se vyvine, zahradník přesadí
jej na záhony širší, do volné zahrady. Stromeček vyjde si již do
světa. Také dítě, když dospívá jako stromek přesazeno jest do
světa jiného — přichází do školy. Tu se stýká s cizími vlivy.
Slyší mnoho nového, vidí všelicos nezvyklého, učí se poznávati
Boha, Boží stvoření, nahlédá do Božích skutků. Tu pak zahradníku
ditka — učiteli — velmi na tom záleží, aby dítko jako svou nej—
milejší, nejlepší květinu, nejlépe ošetřoval, pěstoval, vštípil mu do

srdce zárodky bohumilých ctností, šlechetných zásad, krásných
vlastností, aby z něho vychoval ctnostného jinocha, mravnou,
cudnou dívku, aby z nich odchoval nábožné členy své Církvi a

věrně děti své vlasti.
Běda dítěti, které v tom věku, kdy popřáno mu v zahradě
našich škol růsti, prospívati, kvéstí, místo školy se toulá, místo
aby rostlo zakrňuje, místo aby prospívalo, lenoší!
Tak roste pomalu malý strom; v několika letech sesílí, do
stává silný základ, z něhož rostou kmeny, větve, ratolesti, lístky.
Též dítě vychází ze školy. Vyrostlo již, sesílilo, ve škole
dostalo silný základ mravního života, potřebného umění. Také
dítěti z tohoto základu, z toho kořene vzrůstati má silný peň
a z kmenu větve, ratolesti, listy. Co jest asi základem života na
šeho.> Tím jest pevná, stálá, živá víra. Z víry vyrůstá pcň naděje
a z naděje větve lásky, ratolesti různých oněch ctností, květy
spokojenosti a souladu života našeho, ovoce dobrých skutků, jež
všecky z lásky plynou!
Krásný jest zajisté strom ve květu svém, užitečnější v ovoci
svém! Krásná jest doba květnatého mládí, užitečnější a záslužnější
doba pracovité mužnosti, ovoce přinášejícího stáří!
Josef byl synem zahradníka u vrchnosti v lídnatém městě.

Špatnými druhy sváděn, nerad chodil do školy Kdysi duch zlý
našeptal ]osefovi: »Nechoď dnes do školy, jdi raději, skryj se
ve štěpnici otcově pod stromem a odpočiň sobě v milém chládku !<<
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Josef uposlechl svůdce, vytratil se z domu a schoval se v úkrytu
štěpnice otcovy a spokojeně si odpočíval.
Tu náhle stojí před ním otec. Rychle vyskočí josef a neví,
má-li prchnouti, či zůstati a otce odprositi. Zmaten tu stojí a
v rozpacích klopí očí k zemi.
:Pojd' sem, josefe,a řekl otec bolestně, ale laskavě, :pojď
sem, a pohled na tuto jabloň krásnou! Hle, jak stkví se květem
svým, jak vzhůru pohlíží k nebi, jak připravuje se, by na podzim
vydala mnoho ovoce šťavnatého, krásného! A ty, synu můj, ty
bys nechtěl podobati se stromu tomuto, ty bys nechtěl zdobiti
duši svou květem ctností, kterým ve Škole se učíš, ty bys nechtěl
připraviti sobě i mně i matce své spokojené, zasloužené stářířc
»Odpust'te, otče, již chci býti hodným dítětemla řekl josef
a šel do Školy a nikdy již nebyl pokárán.
Ano, milé děti, dokavád stromky jste mladými, učte zdo
biti si duši svou krásnými květy čistoty, pokory, milosrdenství,
zdobte ji květy pilnosti, vděčnosti a zbožnosti, chraňte se jako
mladé stromky před mrazem vášní a žádostí špatných, utíkejte
před větrem zlých společnosti i mist, chraňte se červa hříchu vše—
likého!
ježíš Kristus pak, onen Boží zahradník, přesadi také vás
do zahrady Své nebeské. Ať tedy, milení žáci, každý z vás jest
stromkem dobrým, který dobré nese ovoce! At“ zvláště ti, kteří
opustí ústav náš, často vzpomínají na tuto zahradu svou, na školu
svou, kde vychováváni byli, at' i v zahradě světa aspoň takové
květy, takové ovoce vydávají, jako zde to činili!
Končím slovy známé písně trochu pozměněnými:
Znám já zahrádku, místečko krásné,
svítí tam slunko na věky jasné.
Pokora, láska, naděje, víra,
do té zahrádky dvéře otvírá.
Kéž bys mi, Bože můj, z lásky daroval,
bych se v Tvé zahrádce věčně radoval! Amen.
Fr. Chramosta.

Neděle VIII. po Sv. Duchu.
(Poslední ve školním roce)
»Co učiníme?
Luk. 16, 3.

Promluva tato, kterou naposledy v tomto školním roce k vám,
milení žáci, mám, týká se hlavně těch, kteří ústav náš míní opu
stiti, a ku kterým naposledy z tohoto místa mluvím.
tu zdá se mi, jakoby i vám Kristus Pán ústy onoho bo—
háče řekl: »Vydej počet 2 vladařství svého; již nebudeš moci
vládnoutih I řekl vladař sám u sebe: »Co učinímřc
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Ano, vydejte a vydáte počet 2 vladařství svého, děti milé,
již nebudete moci vládnouti. již nebudete moci choditi sem, jak
až posud jste činily, již nebudete moci poslouchati slova, rady,
napomenutí, poxzbuzení, jak až posud jste poslouchaly, již nebu
dete navštěvovatí tyto sínč umění a bázně Boží, kam tak rády
jste spěchaly' 7ivot jiný, nový, hlučnější, svůdnější, ale i nebe
zpečnější, kde plno úrazů a klamných slují, plno číhajících ještěrů
a hadů, plno úlisných lišáků, život veřejný otvírá vám svoje
brány.
Tu zajiste důležita jest otázka. Co učíním?
Když po smrti otce Davida Šalomoun na trůn nastoupil
v Israeli ukázal se mu l—lospodinjednou ve snách a řekl: >Žádej,
zač chceš, a dám toběla Šalomoun odpověděl: »Hospodine, Ty
jsi učinil, abych kraloval nad lidem Tvým, já pak ještě nezkušený
a slabý mládenec jsem. Dejž mi tedy srdce k umění schopné,
abych mohl lid Tvůj dobře soudití a rozeznati mezidobrým ] zlýmr.
I líbila se Hospodinu ta píosba a proto řekl: »Žcs žádal za věc
tu a neprosiPs za dlouhý věk, ani za bohatství, ale žádaljsi sobě
moudrosti: hle, učinil jsem tobě podle přání tvého a dal jsem
tobě srdce moudré a rozumné, tak že žádného tobě rovného ne
bylo a nebude. Ale i to, zač jsi neprosil, dal jsem tobě, totiž bo
hatství

a slávu.<<

Kéž každý z vás, jinoši milí, tu modlitbu Šalomounovu dobře
si zapamatuje! Co učiníte nyní, v této chvíli;> »Hospodine,f< zvo
lejte, »Ty jsi učinil, že nastoupiti máme nyní cestu života veřej

ného, nebezpečnou a klamavou! . My pak ještě slabí a nezkušení
mládenci jsme. Dej nám, Hospodine, srdce k umění schopné, aby
chom dobře rozeznávati mohli mezi dobrým a zlým. My nepro
síme Tebe ani za dlouhý věk, ani za bohatství, ale žádáme sobě
moudrosti, žádáme sobě, bychom Ti vždy čistým srdcem sloužiti,
Tobě líbiti se mohli! My prosíme Tč, bychom Tebe Boha Otce
svého poznávali a myslí pokornou Tobě sloužili. Ty znáš a zpy
tuješ všecka srdce a rozumíš všem myšlením lidským. Ty znáš
také opravdové, upřímné předsevzetí naše. Rač nás, Ilospodine,
v tomto předsevzetí našem síliti a utvrzovatila
Co učiním? Tak i vy dívky milé řekněte sobě! Co učiníme?
Pán odjímá od nás vladařství.
V tiché cele kláštera Doksanského seděla v myšlenkách po
hřížena Anežka Přemyslovna. Skloněna ke kříži, myslila u sebe:
»Co učiním? Mám dáti ruku svou králům, nebo císaři německému,
když mi svou nabízí, či mám srdce svoje Tobě dáti, můj spanilý,
nebeský ženichu Ježíši Kriste,> Co učiním, jsem na rozcestí/< A tu,
hle, zdá se, jakoby tišince slyšet bylo hlas: :Moje buď, Anežko,
moje buďře A Anežka zůstala Kristovou nevěstou a jest nejjas
nější perlou ve věnci světic českých a jest vzorem našich dívek
českých.
»Moje buď, dívko, moje buď! volá také k vám Pán ]ežíš
dnes, dívky milé. Mně posvět' srdce své, na mne vzpomínej v do
bách zlých, mně obětuj čistotu svou, at v kterémkoli stavu se
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ocitneš, at" v štěstí a radosti, či bolu a utrpení, ať v mládí či
stáří, obraz můj mčj před očima a obraz mé drahé matky Marie!
Co učiníme? ještě jednou a naposledy tažtc se sebe dětí
milé! Vyjdete ze školy, vstoupíte na tržiště života, utkáte se v boji
se světem, budete plouti mořem vám posud neznámým! Na bo
jišti života jděte jen vždy :] všade za praporem Ježíše Krista!
Znamení spásy naší kéž vás provází _světem tímto! Kříž na čele,
kříž na ústech, kříž na srdci a v srdci, s křížem počínejte, s kří
žem dokonávejte, s křížem dokonáte! Nezapomeňte na nás, uči
tely svoje, pište nám, modlete se za nás! Nezapomeňte na rodiče
svoje a zvlášť na třetí Boží přikázaní, které velí, byste každou
neděli'a svátek do kostela na mši sv. šly a na ono přikázaní,
které velí, byste aspoň jednou za rok k sv. zpovědi a ke sv. při
jímání přistoupily. Mořem života tohoto necht vám svítí maják
sv. víry nerozborné, silné a věrné, naděje v časy lepší po smrti
a láska účinná k Bohu a člověčenstvu!
Louče se s vámi, kteří odcházíte na vždy, končím slovy
starého Tobiáše: »Děti mé, po všecky dny života svého, mějte
na paměti Boha, všelikého času dobrořečte Jemu & proste, aby
vaše cesty spravoval! Chudý třeba život povedete, ale mnoho do
brého míti budete, jestliže se báti budete Boha a odstoupíte ode
všelikého hříchu a dobře budete činitih
Odpovězte pak na prosbu mou slovy Tobiáše mladého:
»Všecko, všecko, co nám přikázal, budeme činítia! Amen._
Fr. Chramosta.
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List—yvědecká.
www
Jak nakládal Lutr s Písmem svatým.
Blblícko-exegetická úvaha.
Napsal Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování)
»Lutherum infalsasse ac pseudermenia sua
vitiasse scripturam utríusque testamenti,
certius est, quam ut negari queat.:
Wícelius, De arbore bona 1545.

II. Proto přišel na svět Kristus,

a b y z a n á s z á k o 11 v y—

lnil's)
a nám své zásluhy, svou spravedlnost a svatost pří
vlastnil, čím bylo lidem zjednáno ospravedlněním) Díla Kristova
musí člověk se chopiti a si je přivlastniti, co Bůh přijímá tak,

jako bychom to byli sami vykonali.9“) Přivlastnění
to děje se jedině

vírou,“)

kterou člověkvěří, že jsou mu

hříchové odpuštění pro zásluhy Kristovy.
Z této hlavní zásady o ospravedlnění plynou následující dů

sledky:
la) »Zákonemc rozuměl Lutr souhrn mravních povinností člověka, jež
zachovávati velí mu hlas jeho svědomí.

>Vocabulumjusti fícationís

— tak dolíčujc věc konkordní for

mule — in hoc negotio signiňcat, justum pronuntiare, a pcccatis et aeternis

peccatorumsupplíciisabsolverepropter

jus titiam Christi,

quae

a D e 0 fi d ei i m p u t a t u r.. Podobně učil Kalvín a confessio Augustana.
" O tomto ospravedlnění praví Lutr na rozličných místech svých
spisů, že jest nám Kristus d a r o v á n, nazývá'je c i zí oz d o b o u (t. Krista

milostným

rouchem,

jímž jsme příoděni atd., kteréžto výrazy ukazují

vesměs k tomu, že ospravedlnění člověka není skutečné a vnitřní, není clu
chovní jeho obnovení a obrození, nýbrž pouze něco vnějšího, podobajíc se
plášti, ktcr' m bývá člověk přioděn, pod nímž ale hříchy jeho zůstávají.
“\ ides — praví — tantum ob eam causam justifícat, quod gratiam
Dei et meritum Christi tanquam medium et instrumentum apprehendít et
amplectítur. : Netřeba podotýkati, že v nauce o osplavedlnění rozumí Lutr
vírou »íidem speciálem,: kterou člověk očekává své ospravedlnění od zásluh

Kristových Srovn. Móhlerl.

c. pag. 190.

1. Ospravedlnční

dochází člověk j e d' l n ě a v ý l u č n č

(1uvě ro u, že jsou mu hříchy pro zásluhy Kristovy, který Svou
smrti za hříchy naše zadost učinil, odpuštěny, & On u Boha přijat
na milost. 22)
2. Spravedlnost Kristova je spolu s p r a v e dl n 0 st n a š e,
kterou si pevnou důvěrou v milosrdenství Boží přivlastňujeme
beze všeho s p o l u p ů s o b e n í, 23) aby nebyla ztenčena čest
a sláva Boží, nýbrž veškeré naše ospravedlnění bylo jedině a vý

lučně dílem Boha.“)

3. Ospravedlněníčlověkanení

ošpravedlnění

sku

tečné, jsouc pouze přivlastněním spravedlnosti Kristovy (impu
tatio alienae justitiae sc. Christi), tedy spravedlnosti cizí, ježto
musí Kristus za člověka všecko vykonati.
4. Důsledně není ospravedlnění ono pr ávč vnitřní ospra
vedlnění (justitia inhaerens), kterým by se mravní život člověka
zušlechtm al a obnovoval, nýbrž je něčím vnějším, člověka pouze
jako nějaký plášť přikrývajícím, 26) při čemž člověk pro svou po
„) Proto dokládá Lutr: »Pravá víra neví ničeho ani o hříchu ani o zá
sluhách; člověk nestává se proto spravedlivým , že koná (dobré) skutky,

nýbrž že se chopí skutků jiného t. j. zásluh Kristových.: Viz: Dóllinger

i. c. pag. 52. Jinde pak pravi: »Haec gloria christiani est, scire, quod sua

justitia sit, credere

in Christum, divina misericordiasic reputante

et

romittente. Opp. Sic
roputative tantum justitla est, non
formaliterx
lat. christianorum8justitia
Jen. llI.
'" »Si enim — tak dovozuje 8Lutr — nostris laboribus et afflictionibus
(t. j konáním zákona Božího a dobrých skutků) ad conscientiae quietem

pervenire oportet. ut quid ille (Christus) mortuus

est.> Igitur non nisi
in illo per liducialem desperationem tui et operum tuorum pacem invenies,
Disces insuper ex ipso, ut sicut ipse susccpit te, et peccata tua l'ecit

sua, et suam justitiam fecit tuam.: Srovn.Dóllingerl. c. pag. 14.
Proto tvrdí Lutr ve svém kommentáři k listu ku Galatským, že evangelium 
jsouc blahou zvěstí -— neučí, co by měl člověk konali, (!) nýbrž co Kristus
za něho vykonal, by jej od hříchu a smrti vysvobodil. To velí evangelium

přijmoutiavěřiti. což je hlavní článek učení křesťanského.Dóllingcr
pa

]. c.

;; 32') »Es \všire schiere nicht gut — míní Lutr — dass wir alles thaten,

\\as Gott befiehlet denn er kame um seine Gotthcit,

und \\ůrde.

darůber zum Liigner, und kůndte nicht \\ahrhaftig bleiben.: (Tischreden,
jen 1603, pa 166). Z té příčiny učí na jiném místě \Comment. in Gcnes.

cap. XIX.: Fn spiritualibuspet divinis rebus, quae ad animae salutem spectant

homo est instar

statuae salis, in quam uxor patriarchae Loth est con

versa.imoest similis trunco et lapidi, statuae vita carenti<,quae

neque oculorum. . cordisque usum habet. : Ve výkladu listu ku Galat.
praví Lutr výslovně: »justificati sancti sunt sanctitate passiui, non actim <
“) »Christianismus — vece Lutr -—non est aliud, quam perpetuum
exercitium loci: »Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata muhdic, nempe 5 en

tire, te non habere peccatum, quamvis peccaris. sedpec
atatua in Christo haereren Apud:Dóllingerl.
pag.53.
Jindy doklád:á >Našeblaženost nezakládá se ve skutcích našich, nýbrž v skutku
cizím (t. Krista).: Díla Lut. díl Xl. p. 2625.

“)]esttotakzv.justitia

imputativa

extra nos. Vohledutom

praví Lutr: »justitia nostra, qua coram Deo justi sumus, longissime
est
extra nos, extra omnia opera et cogitationes omnes sita.( Opp. lat. |. c. [. 444.
— Proto stanoví výslovně: »Apud theologos Augustanae confessionis extra
controversiam positum est, totam justitiam nostram extra nos esse quae
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rušenou

stává. “7

přirozenost a z ní vyplývající hříšnost hříšníkem zů

5. Ztoho přirozeně plyne, že může člověk býti spravedlivým

a zároveň

hříšníkem,

čili že je částečněhříšníkema částečně,

spravedlivým, poněvadž mu jeho hříchové neškodí a nezbavují ho
milosti Boží. Ano, aby ospravedlnění Kristem vykonané a nám
připočtěné jak náleží vyniklo, třebajest hříchu hodně se oddati. 28)

6. Zprávě uvedené zásady dále následuje, že spravedliví

jsou právě tak hříšníci jako nespravedliví,

poněvadž

člověk následkem zcela zkažené přirozenosti lidské ustavičně hřeší,
a poněvadž všecky hříchy, ať jsou všední neb těžké, — an není
mezi nimi dle učení Lutrova podstatného rozdílu — žaluji na člo
věka u Boha stejnou měrou. 29)

7. Dokud člověk věří, nemůže

zbýti, 30) třeba i hřešil,

ospravedlnění

po

poněvadž Kristus zákon za věřící

dokonale vyplnil a hřích se jim — dokud věří ——nepřičítá,
3')
ba vlastně hříchem ani není, '“) an jediným hříchem je ne
věra. 33)
(Pokrač)
rendam camque in solo Jesu Christo consistere.:
135. n. 3.

Viz M(")hler ]. c. pag.

'") Výslovně praví o ohledu tom konkordní formule 'llI. ; 15.): »H
dcles per lidem propter obedientiam Christi justi pronunciantur et rcputan
tur. etiamsi rationc corruptae naturae suae a d h u c si n t m a n e a n t (1u e

peccatores,

dum mortale hoc corpus circumferunt..

") Díla Lutr. VIII. 2054, — V. 1682. Srovn. Dóllinger

!. c. pag.

119 a nn. V opětně zmíněném výkladu listu ku Galat. praví Lutr zřejmě:

»lIabemus semper rcgressum ad istum articulum, quod peccata nostra tecta

sint, quodqueDeuseanon velit nobis imputare.: —non quod

pcccatum non adsit, imo peccatum adest vere, et pii illud senti
unt, sed absconditum est et fi on im p u t a t u r n o b 15 a Deo propter Chri

stum, quem quia fide apprehendimus, oportet omnia pece ata non esse

pec c a t a.c — ( o se týče hromadění hříchů, znám jest výrok Lutrův v listu
jeho k Malanchtonovi. jenz stal se historickým: »Esto peccatm est pecen

fortitei, sed fortius fide et gaude in Christo;.. peccandum est, quamdiu

th sumus. : Viz Móhler ]. c. p. 11.6
") Srovn. Móhler
|. c. pag. 131 a n. Že i svatí jsou hříšníci, vyjá—
dřil Lutr těmito pozoruhodnými slovy: »O m n is 5 a n c t u s c o n s e i e n t er

est peccator,

ignoranter vero justus; peccator secundum rcm, justus

secundum spem.. Peccator revera, justus vero per reputationem Dei mise

rentis. Viz Dóllingerl.

c. pag. 12. a n.

“| >Ita vides — dokládá Lutr (de captiv. Babyl. tom. ll fol. 264.1 -—

quam dives sit homo Christianus, etiam volens non potest perdcre
salutem

suam quantiscunque peccatis nisi nolit credere..

“') »Delinimus — vece v ohledu tom Lutr -—hunc esse christianum,
non qui non habet aut non scntit peccatum, sed cui illud a Deo propter
lidem in Christum non impututur.: Dóllinger |. c. p. 119.
“) Věřící má říci dle učení Lutrova: »Mě hříchy nejsou mé, poněvadž

nejsou
ve mně,
nýbrž jsou
a jiného,mětotiž
Kristovy
svou smrtí
přemohl,
rotocizi
nemohou
zraniti.
< Opp (alnje
l.at |. na
c. sebe
25. vzal a
Díla Lutr. lX. 343 Dokud člověk věří, nehřeší. Zhřešil-li jest to

důkazem, že pozbyl

víry, již s těžkým hříchem sloučiti nelze. N ovým

vzbuzením víry dochazi člověk opět ihned ospravedl

nění a pokoje svědomí Srovn. Dóllingerl. c. díl 1. str. 59. — Lutr mínil

dokonce, že v příčiněospravedlnění sou velicí

hříšníci

ve výhodě

před těmi, kteří se snaží přikázaní Boží zachovávati a spravedlivý život vésti,
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O Josefu egyptském.
Apologeticky uvažuje m. dr. EUG. KADEŘÁVEK.
(Dokončení.)

IV. Filosofická pravda příběhu o Josefovi.
Příběh o Josefmi neodporuje naukám filosofickým: theologii
přirozené, psychologii a ethice přirozené.
Jím najevo vychází: 1. že Bůh, jemuž sloužil Josef, jest
jediný a pravý , nebot zázračně seslal úrodu a hlad na zemi modlo
služebnou; 2. že tento Bůh jest mocný; neboť překonal zlobu
bratří Josefových a manželky Putifarovy a zahanbil pověru egypt
ských hadačů; 3. že tento Bůh prozřetelně řídí lidské děje a zlých
záměrů, jež mají překaziti Jeho úmysl, užíváktomu, aby vykonal,
co ustanovil; 4. že tento Bůh moudře užívá prostředků, jež kcíli
vedou; 5. že laskavě a dobrotivě pečuje o ty, kteří k Němu lnou;
6, že spravedlivě trescc a milosrdně hojí.
Příběh o Josefovi, s hlediště psychologického uvažovaný,
odpovídá životu lidskému, jaký známe ze zkušenosti. Neboť co se
přihodilo v rodině Jakubově, co zastihlo Josefa v Egyptě, není
nemožno; osoby mysli, mluví a jednají jako lidé, po lidsku; stím
vsím spojuje se souladně, co Bůh činí nadpřirozené, čím Bůh za
sahuje do přirozených poměrů lidských. Povahy osob líčeny jsou
psychologicky, vyvinují se ne nepřirozeně, nechovají samyvsobě
odporu; mezi povahami a skutky panuje shoda, ctnosti a ne
pravosti se vyskytují, jaké nejsou nemožný u lidí, a líčeny jsou
pravdivě. Nitro lidské nám spisovatel otvírá prostě, velkolepě,
dojemně, půvabně, zkrátka krásně, tak že ani shlediště psychologi
ckého ani acsthetického nic nelze namítati; příběh jeho se líbil,
se líbí a líbiti se bude všem, i vzdělaným i méně vzdělaným, věku
i mladého i pokročilého; city šlechetné vzbuzuje a čtenáře vzdělává.
Také požadavkům ethiky filosoňcké příběh o Josefovi vyho
vuje. Neboť ctnost se líčí jako ctnost, nepravost jako nepravost;
ona dochází odměny, tato jest provázena výčitkami a lítostí od
činěna. Krásné a mnohé ctnosti prokazuje Josef. víru a důvěru
\ Boha pravého, \črnost ke svým představeným, čistotu, lásku ke
sněmu otci a blatřiln, pečlivost 0 dům Putifarův, o vězně a EU
gypt.

\. Nadpřirozeny ráz příběhu o Josefovi.
Josef, syn Jakuba, prostředníka zjevení Božího, prokazoval
v celém příběhu až do své smrti věrně víru v Boha nadpřirozeně
se zjevujíciho; nebot" veřejně vyznával, že budoucnost zná alidem
poíiěvadž tito jsou v ustavičnčm nebezpečí, státi se samolibými a důvěřovati
ve své skutky Proto měl Lutr za to, že pravdivéje německé přísloví: >Vom

Galgen fliegen mehrere Menschen "en Himmel als vom
.Kirchho

fe!: x:'(.de \'alch. Vl. MS.)
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zjevuje Bůh, ve kterého on věřil, své syny vedl k témuž Bohu
a před smrtí žádal, aby pohřben byl v zemi zaslíbené, do které
že jedenkráte podle slibu Božího potomci Jakubovy přijdou, před—
pověděl. Skrze Josefa Bůh očistil syny Jakubovi, aby byli hodněj
“šími praotci národa od Boha vyvoleného a zjevením Božím vy
znamenaného, a Josefa užíval za prostředek, aby rodina Jakubova
se usídlila v Egyptě a národ z ní vzešlý stal se schopným k uzavření
nadpřirozené smlouvy s Bohem. Z příběhu o Josefovi patrno, proč
prvorozenství a messianské prostřednictví bylo Rubenovi, synu
nejstaršímu, odňato, a proč onoho se dostalo Josefovi a po něm
jeho dvěma synům, tohoto Jůdovi.
V příběhu 0 Josefovi dělo se nadpřirozené zjevení Boží pro
středky nadpřirozenými: dvěma zázrakyačastými věštbamiproro
ckými, jež obojí také souvisejí se zjevením samým, jež obojí Bohu
jsou možny a Boha důstojný, jakož i lidstvu prospěšny, ve které
veškerý národ vyvolcný povždy věřil. Zázračná byla sedmiletá
úroda přehojná a sedmiletá neúroda; oba tyto děje nadpřirozené,
pravé zázraky, mají svým podkladem přirozeným poměry země
egyptské. Josefovi zjevil Bůh ve dvou Snech budoucí jeho posta
vení, jakého se mu také skutečně dostalo; toto předpovědční
Boží není vaticinium post eventum, poněvadž zavdalo bratřím jeho
příležitost k nenávisti, která se nehrozila vraždy, která je pohnula
k tomu, aby Josefa prodali. Josefovi zjevil Bůh, co znamenají
snové uvězněných dvou úředníků královských a snové Faraonovi;
"Josef umíraje předpověděl, že Bůh potomky Jakubovy přivede do
země zaslíbené. Jakubovi, do Egypta se ubirajícímu, slíbil Bůh ve
snách, že jej bude provázeti do Egypta, tam jeho potomky roz
množí a je nazpět do země zaslíbené přivede. Také o těchto
věštbách jest nám říci, že nejsou vaticinia post e\v'entum; aniž je
národ hebrejský, jenž rozeznával pravá proroctví od nepravých,
pokládal za podvržená. Také vnuknutím Božím udělil Jakub po
žehnání svým synům a předpověděl, kde se usadí v zemi kana
nejské jednotliví kmenové, jaká bude jich budoucnost. Co předpo
věděl, stalo se a sice po smrti Mojžíše, jenž jsa dějepisccm pro
roctví Jakubovo zaznamenal ; pročež nejsou to vaticinia post eventum,.
věštby po výsledku vymyšlené.
Zvláštní pozornosti zasluhuje proroctví messianské které pro
nesl Jakub, když Jůdovi žehnal: »Jůdo, tebe chváliti budou bratří
tvoji; ruka tvá bude na šíjich nepřátel tvých, klaněti se 'tobě
budou synové otce tvého. Lvíče Jůda, na loupež, synu můj,
vstoupil jsi; odpočívaje lehl jsi jako lev a jako lvice, kdož zbudí

ho? Nebude odňata berla od Jůdy a kníže z beder
jeho, dokavad nepřijde, který má poslán býti, a on
bude očekávání

národů.

Uvažujek vinicioslátko své a ke

kmenu vinnému, synu můj, oslici svou. Práti bude ve víně roucho
své a v krvi hroznové plášť svůj. Krásnější jsou oči jeho nad víno
a zubové jeho nad mléko bělejší (čili podle textu hebrejského:
tmavé jsou očí jeho vínem a bílé zuby mlékem).a (l. Mojž. 49..
2.)
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Jakub předpovídá Jůdovi, že ho velebiti budou bratří pro
sílu a statečnost a pro důstojnost knížecí, ze které se těšiti bude
až po tu dobu, kdy přijde Messiáš, který je zde naznačen po
tomkem Jůdovým; této slavné budoucnosti odpovídá majetek nej
krásnějšího podilu ze země zaslíbené. V tomto požehnání hlásá
Jakub svobodnou vůli Boha uzavírajícího, že z Jůdova potomstva
se zrodí, až pozbude žezla knížecího, Mesiáš, král mírumilovný
a mír přinášející, od národů očekávaný.
e v tomto proroctví mluví Jakub 0 slíbeném Spasiteli,
vysvítá:
]. Z důvodů vniterních: a) Sv. Jeroným četl v textu hebrej—
ském: šiloach, a přeložil: qui mittendus est; avšak poslán býti
měl, jak slibeno bylo v ráji a po té častěji, Spasitel. Proto před
povídá Jakub spasitele. Jiní čtou: šiloh, jež odvozují od šíl
(sémě, syn) a vykládají synem Jůdovým ve smyslu obzvláštním;
a za syna, t.j. potomka Jůdova (neboť syna bezprostředně Jůdova
nemínil zajisté Jakub), byl pokládán po Jakubovi spasítel slíbený.
Tedy opět předpovídá Jakub spasitele. Jiní odvozují šiloh od šala
a vykládají to slovo králem mírumilovným a mír přinášejícím,
tedy spasitelem slíbenýrn, jehož Isaiáš nazývá knížetem míru.
(9. 5.) Tedy opět předpovídá Jakub spasitele. Jiní konečně čtou

šelloh a vykládají: ten, jemuž náleží, t. j. berla, tedy spa
sitel slíbený, k vůli němuž pozemské království národa vyvoleného
Bůh založil, jež by připravilo králování messianské nade všemi

národy. b) Hebrejské slovo jikkehat

se vykládá rozmanitě:

expectatio, oboedienta, congrcgatio (_gentium).Tedy smysl té věty,

kde čteme jikkehat,

je tento: Jej očekávati budou, jeho po

slušni budou, v něm se shromáždí národové.

Tedy budiž smysl

jakýkoli,Z
Spasitel slíbený.
2. označen
důvodů jezevnějších.
Proroctví Jakubovo úzce souvisí
s proroctvími messianskými; spasitel slíbený byl označen potomkem
ženy, Sema, Abrahama, Izáka, Jakuba; poněvadž Jakub měl
12 synů, slušelo se, aby naznačil, z kterého z nich Spasitel slíbený
jedenkráte vzejde. A potomní proroctví messianská vztahují se
patrne
k proroctví
praví
Desideratus
cunctisJakubovu;
gentibus; nebot"Aggaeus
lsaias (2. 2—5; (2.18.)
10;
51. Ol
5;\Ióessiáši:
8:18)
ad eum convertentur gcntes, eum expectant glentes; Žalmista (71.
7—--11; 21. 28, 29.): Regi pacis oboedient populi.
3. Tradice staré synagogy a staří vykladatelé Písma svatého
z národa židovského pokládají proroctví Jakubovo za messianské;
tentýž smysl v něm nalezají sv. Otcové jak řečtí, tak latinští,
a theologové církve západní a východní po všecky doby.
Pročež zamítneme výklady Židů pozdějších, kteří církvi ka
tolické odporovali a odporují, a rozumářů protestantských, kteří
proroctví Jakubovo pokládají za proroctví podvržené, po výsledku
vymyšlené (vaticinium post eventum) a šilo pokládají za město 5110

ve 4. pádu na otázku kam.
Konečně proroctví Jakubovo oznamuje, kdy Messiáš přijde.
(berla) a spojka ad-ki (až).

Tu rozhodují dvě slova: šebet
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Šebet znamená ve smyslu původním prut, hůl, ve smyslu pře
neseném trest holí vykonaný, anebo moc označenou žezlem, prutu
nebo holi podobným, a sice buď moc královskou anebo moc národa,
pokud se těší z autonomie. V proroctví Jakubově nemá šcbet
smyslu původního, ani neznamená trest, nýbrž buď moc královskou.
anebo aspoň autonomii národa. Adki znamená: až po tu dobu,
kdy. Tedy smysl proroctví je tento. \Icssiáš přijde v tu dobu,
kdy pozbude kmen Jůda své samostatnosti.
Věru nepravdivě vykládají pozdější Židé, církvi katolické
odporující, adki, dělíce tuto spojku na dvě slova: ad, t. j. na
věky, a ki t. j. poněvadž. Neboť toto rozdělení nešetří znaménka
mezi ad a ki, které znamená, že obě slabiky tvoří spojku; ad
samotné neznamená: na věky; smysl proroctví tak vyloženého
jest podivný a nehistorický: nebude odňata berla od Judy na
věky, poněvadž Messiáš přijde. Jiní opět Zidé říkají. že praví-li
Jakub: »nebude odňata . . ., dokavad nepřijde Messiášv, lze odtud
souditi, že i dále nebude odňata, když přijde, a uvádějí v. 7.
z 1. knihy Mojž. kap. 8.: Krkavec nevracel se, dokavad nevyschly
vody na zemi; neboť nevrátil se, ani když vyschly. Ovšem mívá

někdy ten smysl adki, donec vpísmě sv. I. Mojž. 8. 7, 28. 15;
Zalm 111. 8; Mat. 1. 25; I. Tim.4. 13 Avšak samo sebou ne
znamená adki, donec nic než: něco trvati bude až po jistou
dobu; zdali to dále trvati bude po uplynutí té doby či nic, ne
vysvítá ze spojky adki, donec, nýbrž z jiných důvodů. Proto
tvrdí—liodpůrcové, že ani dále nebude odňata, bez důvodu tak
tvrdí, opírajíce se jediné o adki. Vychází tedy na jevoz proroctví
Jakubova, že před příchodem nebude odňata. Než poněvadž sku
tečně byla odňata, netoliko znamená tento děj dobu příchodu,
ale také souditi musíme ze slov Jakubových, že tento děj byl
předpověděn jako znameni příchodu.
Předpověděl tedy Jakub, že, jaký a kdy přijde Messiáš.
Josef je typem Messiáše. Nebot' byl od otce vroucně mi
lován, od bratří nenáviděn a pronásledován, nebylo mu věřcno;
byl od nich pohaněn, svlečen a za peníze prodán; ač nevinen,
byl dán do žaláře; byl se dvěma vězni, kterým předpověděl bu
doucnost; byl ze žaláře vyveden a oslaven; všichni byli k němu
odkázáni a on je zachránil; bratřím odpustil. Je též typem sv. Jo
sefa, panického manžela P. Marie a pěstouna P. Ježíše, k němuž
nás odkazuje Církev sv., Jakub je typem Simeona; nebot spatřiv
Josefa, zvolal: Nyní rád zemru, když jsem tvou tvář opětvspatřil
Je typem křesťanů; nebot“ ctil královskou moc Josefovu. Zehnaje
Efraimovi a Manasse-ovi vzýval Boha třikrát, čímž nevěda na
značil řízením Božím nejsvětější Trojici Boží. Bratří Josefovi
jsou typem národa židovského, který zavrhl Messiáše, ale jak
později předpovčdčno, jedenkráte kajicně k němu se vrátí. Jůda
je typem Messiáše; nebot otci se zaručil za bratra Benjamina
a chtěl se státi otrokem, aby jej zachránil. Nazván jsa lvem od
otce a maje slíbeno, že bude ctěn od bratři a že 'obdrží nejlepší
podíl, předobrazuje Messiáše. '
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Z oboru právního.
Farář, jenž zapravil výlohy pro kostel, ačkoli vý
lohy ty po rozhodnutí kompetentního úřadu admi
nistrativního neváznou na důchodech farních, ne
může, pokud rozhodnutí toto má právní platnost,
žalobou o doplněk kongruový před říšským soudem
provésti, aby výdaje ty započteny byly (naúčet) ma
tici náboženské.
Nález c. k. říšského soudu ze dne 26. dubna 1895. č. 96._

Don Roco Slovinič, farář ve Skripu na ostrově Bračském,
žaloval c. k. státní pokladnu, vlastně c. k. ministerstvo kultu
a vyučování u c. k. říšského soudu žalobou de praes. 8. listopadu
1894. č. 324., jížto žádal, aby právem uznáno bylo, že mu jakožto
samostatnému správci duchovnímu ve Skripu přísluší kromě do
plňku kongruového, c. k. místodržitelstvím Zaderským jemu již
přisouzeného, ještě další doplněk kongruový per 167 zl. 70 kr.
ročně, a že c. k. ministerstvo kultu a vyučování, chce-li se vy
varovati exekuce, jest povinno: 1) jemu roční vyšší obnos 167 zl.
70 kr. od 21.prosince 1890. až do dne rozsudku spolu se zákon
nými úroky z prodlení po každé ode dne splatnosti ve 14 dnech
k výplatě poukázati; 2) jemu ode dne rozsudku, pokud bude
působiti jako samostatný správce duchovní ve Skripu, kromě při
souzených mu již 139 zl. 70 kr. ještě dalších 167 zl. 70 kr. na
doplněk kongruový způsobem zákonně předepsaným a ve lhůtách,
jak týž zákon je určuje, k výplatě poukázati; 3) jemu útraty to
hoto sporu nahraditi.
C. k. říšský soud pojednav veřejně o této žalobě dne 26.

dubna 1895., nalezl za právo: Zádost
kráte se zamítá, a to z těchto

žalobní

pro tento

důvodů:
DlešB. č.2. ad c) zákona ze dne 19. dubna 1885. ř. z. č. 47.
výdeje peněz a pcněžných hodnot ze závazku na důchodech
váznoucího dle prvního odstavce výše uvedeného paragrafu za
počísti jest ve fassich, za příčinou doplňku kongruového podáva
ných, do výdejů.
Dle tohoto zákonného ustanovení žalobce ve své fassi, kterou
podal dne 6. listopadu 1890., vřadil do výloh částku 167 zl.
70 kr. pro závazky na obročí jeho nadačně váznouci. Tyto zá
vazky neboli povinnosti dle výkazu žalobcem podaného záleží
v tom, že ze svého farního důchodu má pro kostel ve Skripu
k bohoslužbě víno, olej, svíčky dodávati a jiné výdeje zapravovati.
Leč dalmatské c. k. místodržitelství upravujíc výše uvedenou
fassi žalobcovu nálezem ze dne 20. prosince 1890. č. 23.602. vy—
loučilo neboli škrtlo uvedenou právě položku výdajní jakožto ne—
oprávněnou, poněvadž nebylo prokázáno, že výše uvedené výdaje
', Rádce duchovní.
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na účely bohoslužebné váznou na důchodech farních, anyt' spíše
dle povahy své zapravovány býti mají ze jmění kostelního. Proto
také přisouzcn byl žalobci shora citovaným nálezem upravovacím
doplněk kongruový jen 139 zl. 70 kr.
Touto žalobou pak žalobce žádá, by mu právě uvedený
doplněk kongruový zvýšen byl další částkou 167 zl. 70 kr. na
výdeje, jimiž dle udání svého kostelu jest povinen a zavázán.
Zádost žalobní pro tentokrát nelze uznati odůvodněnou.
]iž dřívější farář Skripský, Don Giovanni Vulich, činil ná
roky na zvýšenou své kongruy z matice náboženské o 160 zl.
konv. m. aodůvodňoval žádost svou tím, že povinen jest zapravo
vati rozličné výdeje pro kostel Skripský kúčelům bohoslužebným
částkou 160 zl. z příjmů z pozemků a práv dominikálních neboli
vrchnostenských, příslušících k důchodům farním.
Leč c. k. místodržitelství zaderské vyšetřivši věc uznalo ná
lezem ze dne 17. dubna 1866. č. 5386. souhlasně s gubernijními
dekrety ze dne 7. prosince 1842. č. 22776 a ze dne 29. čer
vence 1846. č. 14.566, že důchody z pozemků a dominikálních
práv, faře Skripské plynoucí, pro minulost jakož i pro budoucnost
všeho závazku jsou prosty a nezkrácené a bez újmy přísluší faráři,
pročež tento nemůže činiti nároků na doplněk své kongruy.
Tomuto rozhodnutí, jež přípisem téhož dáta a čísla sděleno bylo
biskupskému ordinariátu I—lvarskému(Lessinskému), nikdo potom
již neodpíral.
\
Žalobce byl tedy na základě tohoto rozhodnutí oprávněn
každý výdej z důchodů farních pro kostel Skripský na účely
bohoslužebné zastaviti potud, pokud rozhodnutí výše jmenované
mělo právní platnost a pokud nějakým jiným kompetentniho úřadu
rozhodnutím nebylo zrušeno.
.
jestliže však přes to přese vše z farních důchodů zapravil
ony výdeje pro kostel. jak tvrdí, pak považovati jest výdej ten
jakožto výdej na vlastní vrub učiněný a nemůže tudíž, pokud
shora citované rozhodnutí místodržitelské v platnosti trvá, výše
uvedené výlohy započísti neboli účtovatí matici náboženské.
Dle toho bylo nutno žádost žalobní pro tentokráte zamítnouti.
\

Vácslav Kocián.

Obor působnosti církevních konkurrenčnícli
výborů(naMoravč).
Nález správního soudu ze dne 3. listopadu 1894. č. 4044.

Ceněk Grimm, svobodný pán ze Slidenu, založil roku 1840

nadaci ve prospěch farního kostela v Tršicích na Moravě.
V jistém sporu o konkurrenci stavební žádal adomahal se církevní
konkurrenční výbor tršický, aby přiznána mu byla ingerence neboli
vliv na správu této nadace. C. k. ministerstvo kultu a vyučování
v pořadě instančním rozhodnutím ze dne 12. června 1893. č. 12501.,
však uznalo, že žádaná ingerence, vlastně spoluspráva jmenované
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oné nadace konkurrcnčmmu výboru tršickému nepřísluší, poněvadž
ani zemským zákonem moravským
ze dne 2. dubna 1864. č. 11.,
ani ustanoveními zakladatelovýmí není odůvodněna, leč dalo jme
novanému výboru na vůli, aby při budoucích stavbách ku'platnosti
přivedl své nároky na přibrání onoho jmění nadačního na za
pravcnou vzešlých výloh stavebních.
Do tohoto rozhodnutí ministerského konkurrcnční výbor
tršický si stěžoval správnímu soudu, kterýžto však nálezem ze
dne 3. listopadu 1894. č. 4044. stížnost tu jednak jakožto ne
odůvodněnou, jednak jakožto nepřípustnou zamítl a to z těchto

důvodů:
Stěžující si konkurrcnční výbor popírá zákonnost minister
ského rozhodnutí výše uvedeného, a domnívá se, že přísluší mu
právo spoluspravovatí onu nadaci na základě $%41. a 42. říšského
zákona ze dne 7. května 1874. č. 50., a to proto, poněvadž po
zákonu zemském ze dne 2. dubna 1864. jest zástupcem obce farní,
kterážto, nestačí-li jmění církevní, o potřeby kostelní a farní (cír
kevní) starati se má.
Nález správního soudu spočívá na těchto úvahách:
O formální námitce, kterou zástupce stížnosti při veřejném
líčení uvedl, že totiž řízení o věci té bylo nedokonalé a tedy ne
dostatečno, ježto od roku 1884. ani () upotřebení nadačních vý
nosů ani o nároku na přibrání jich na uhrazenou výloh konkur
renčních nebylo rozhodnuto, správní soud uznal, by uvažováno
nebylo, poněvadž tato věc v písemné stížnosti nebyla vytčena
(% 18. zák. ze dne 22. října 1875.), a pak že by o vzniklých tím

jak písemná(%5.
stížnost
aotázkách,
teprve rozhodovati.
c). vyvozuje, zvláště bylo jednatí
0 věci samé podotknoluti sluší toto:
41. a 42. zákona z roku 1874, upravujícího vnější právní
poměry Církve katolické, obsahují jenom všeobecnou zásadu, »dass
an der Verwaltung des Vermógens der Kirchen und der bei den
selben bestehenden kirchlichen Anstalten (Stiftungen u. dgl.) dcr
Kirchenvorsteher, sowie eine Vertretung derjenigen Theil zu nehmen
hat, welchen bei L'nzulžtnglichkeitjenes Vermógens die Bestreítung
der Auslagen fůr Kirchenbedílrfnísse und die subsidiáre Haftungr
fůr die Verpflichtungen der Kirche oder kirchlichen Anstalten
obliegta (%41.), a pak ustanovení, že dle této zásady »das Ver
mógen der Pfarrkírchen gemeinschaftlich von dem Pfarrvorsteher,
derbPfarrgemeínde und dem Kirchenpatrone zu ver“ alten ístc (g42 ).
Tato ustanovení, jichžto podrobné provedení paragrafem 43. ')
vyhrazeno jest zvláštnímu zákonu, jenz teprve má býti vydán,
ničeho tedy neurčují o tom, jakým způsobem zastupitelstvo farní
obce ve správě jmění církevního jest zříditi, zvláště pak neobsahují
nařízení, že po zákonu o církevní konkurrenci z roku 1864. zřízený
') 5443 zní: »Die náhere Ausfůhrung der in den Išš 41 und 42 aufae
stellten Grundsátzc erí'olgt durch ein besonderes Gesetz.:

44*
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výbor jménem farní obce v tuto správu (jmění církevního) uvázati
se má. To bylo by teprve nutno stanoviti prováděcím oním zákonem
v ; 43. citovaného zák. říšského vyhrazeným, anebo prováděcími
nařízeními, jež dle %52., pokud nevyjde zmíněný onen zákon pro
váděcí, maji býti vydána, jež však doposud rovněž vydána nebyla.
7. toho jde najevo, že církevní konkurrenční výbor v Tršicích
podle zákona ze dne 7. května 1874. není oprávněn spoluspra
vovati jmění tamějšího kostela a tudíž --—nehledě ani k tomu, že
není tu žádného úředníhp rozhodnutí ve smyslu „&47.1), jakého
druhu jest ona nadace, C. (irimmem, svobodným pánem z 5., při
kostele tršickém založená, —.—není konkurenční výbor onen ani
kompetentním spolu účastniti se správy jmění této nadace.
Ovšem že vzhledem

na ustanovení

_SŠ'1. a 11. uvedeného

zákona o církevní konkurrenci nemůže tomuto výboru býti bráněno
v konkretnich případech konkurrenčních zasaditi se a vzíti o to, by
jmění nadačního spolu užito bylo na zapravenou výloh stavebních, jak
uznává toi minist. rozhodnutí, do něhož si stěžováno, -— leč
právo spoluspravovati jmění nadační ani tento zákon jmenovanému
výboru nedává, poněvadž „*16. téhož zákona výbor onen označuje
pouze »als das beschliessende und íiberwachende Organ fůr dic
im & 1. erwahnten Kirchenconcurrenz-Angelcgenheiten,c čímž obor
působnosti jeho omezuje jenom na tuto záležitost.
Že pak konečně konkurrcnční výbor nemůže byti počítán
k »administratorům kostela,<<jimžto zakladatel dodatkem závětním
ddto v Benátkách 15. ledna 1840. určil a svěřil správu onoho
jmění nadačního, stížnost sama uznává, anat' nevyvozuje nároku na
spolusprávu, jížto pro výbor konkurrenční hájí, z ustanovení za—
kladatelova.
Ježto tedy, jak ukázáno, stěžujícímu si výboru ani po zá
konu ani po ustanovení zakladatclově nepřísluší ingcrencc na
správu tohoto jmění nadačního, nemůže dle % 2. zákona ze dne
22. října 1875. ř. z. č. 36 ex 1876. ani býti oprávněn ustanovením

příslušného listu nadačního stížností odpírati; i bylo tudíž nutno
stížnost v prvé příčině jakožto neodůvodněnou, v příčině pak
druhé jakožto nepřípustnou odmítnouti.
(Budw. XVIII. č. 8135)

V. Kocián.

Výměra příspěvku, jejž maticináboženské

vinnajestplatitiřcholníkomunita.

po

Nález c. k. správního soudu ze dne 3. listopadu 1894. č. 3971.

Benediktinský klášter sv. Markety v Břevnově, zastoupen

svýmopatemstěžoval si správnímu soudu, že c.k. mini
1) 5 47 zní: Rein kirchliche Stiftungen verbleibeu in der Verwaltung
der kirchlichen Organe. Uíber Zweil'el hinsichtlich der kirchlichen Natur
einer Stiftung entscheidet in letzter lnstanz der (Iultusminister.

—657—
sterstVO

kultu a vyučování výnosem ze dne 22. srpna 1892.

č. 12926., a tolikéž i c. k. české místodržitelství

provádějíc

tento výnos ministerský vyřízením ze dne 14. dubna 1893. č. 106404.,
při výměře příspěvku tohoto kláštera matici náboženské za desíti
letí 1881 ——1890:

]. nepočítalo ryzí výtěžek z industrialií neboli průmyslový
dle fasse, jak ji podal klášter, nýbrž dle výtěžků, finančními úřady
za leta 1875—1880. za příčinou výměry daně příjmové stano

veného;
2. že do výdejů za leta 1883.—1890. nepojalo úhrn daní,
jak ve fassi uveden, per 18178 zl. 10'/2 kr., nýbrž jenom na
základě ryzího důchodu z pozemků dle nových katastrálních po
ložek vyměřenou daň per 17050 zl. 96'/2 kr.;
3. že vyloučilo z výdejů ve fassi uvedené patronátní výlohy
na kostel bělohorský per 508 zl. 69 kr.; a posléze
4. že nevzalo zřetele na roční 60/o úroky z půjčky 15000 zl.,
učiněné na zapravení příspěvku matici náboženské za minulé
desítilctí, per 900 zl. jakožto vpočítatelnou výlohu, počínaje
1. lednem 1884.

Správnísoud stížnost tuto zamítl jakožto neodů
vo cl n ěno u nálezem ze dne 3. listopadu 1894. č. 3971. a to z těchto

důvodů:
Ad 1. Ustanovení % 6. alinea 2. ministerského nařízení ze dne
21. srpna 1881. ř. z. č. 112. »bei dem Einkommen aus go“-erb
lichen Betríeben ist der 6jžihrige Durchschnítt des zum Z\vecke der

Einkommenbesteuerung von den F inanzbehórden angenommencn
Reinertragnisses massgebenda
již dle slovného znění rozuměti
jest jakožto předpisu imperativnímu tím smyslem, že do příjmů
z industrialií neboli 2 průmyslu, na něž při vyměřování příspěvku
matici náboženské jest míti zřetel, započítán neboli vřaděn býti
musí právě onen obnos, kterýž úřady ňnanční vyměřujíce daň
z příjmů vyšetřily a zjistily jakožto ryzí výtěžek; tendence tohoto
ustanovení vysvítá z motivů zákona ze dne 7. května 1874.
ř. z. č. 51., jež výslovně a s důrazem praví, že příspěvek do matice
náboženské vyměřovati jest na základě oněch přiznání a zjištění,
dle nichž vyměřovány daně a poplatky státní, proto, poněvadž
přiznánía zjištění tato nejspolehlivější poskytují dáta o skutečném
důchodu té neb oné komunity řeholní.
Stěžující sí klášter nedovodil ani, že by si byl stěžoval do
velikosti daní příjmových, jemu z industrialií předepsaných, anebo
že by při vyšetření a zjištění rozhodujících pro tuto daň momentů
nebylo přesně šetřeno a dbáno předpisů zákonných. — V tom
tedy jeví se uznáni správnosti výsledku konaných šetření a zjištění
a nelze důvodně tvrditi, že onen příspěvek pro matici náboženskou
nebyl vyměřen na základě důchodů skutečných, nýbrž jenom
prostě diktovaných.
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Ad 2. Dle % 12. ') cit. zákona příspěvek do matice nábo
ženské má býti i tenkráte znova vyměřen, když trvale vzrostly
neboli rozmnožily se příjmy poplatníkovy anebo jmění, jež výměry
jest základem. Uvážíme—litoto ustanovení spolu s ustanovením
„&6. téhož zákona, jež o příjmech a výdajích zmiňuje se odděleně
neboli 0 každých zvlast, přiblížíme—lik četným ustanovením mini
sterského nařízení ze dne 21. srpna 1881., jež zamýšlejí ryzí důchod
kommunity, příspěvkem povinné, stanovili dle jejích příjmů a vý
dajů, posťéze uvážíme-li, že každý důchod vůbec z pravidla jest
resultátem porovnání příjmů a výdajů, nelze přisvědčiti názoru ve
stížnosti uvedenému, že totiž citované ustanovení vztahuje se jen
na položky příjmové. nikoli však též na nějakou změnu položek
výdajových, ano spíše jest uznati, že i trvalé zmenšení výloh jest
již trvalým zvětšením příjmů.

Takovýmto trvalým

zmenšením výloh považovati jest však

po zákonu ze dne 28. března 1880. ř. z. č. 34. nastalé snížení
daně pozemkové již dle veškeré tendence citovaného právě zá
kona a jest tímto smyslem taky v ministerském nařízení ze dne
2. února l884. ř. z. č. 30. projednáno (vyřízeno), ant dle čl. II.
onoho zákona vyšetření a stanovená daň za 151eté periody da
ňové nesmí býti zvýšena, a v ministerském nařízení ze dne
21. srpna 1881. přímo s důrazem vytčeno, že ryzí důchod z po
zemků, vyšetřcný a stanovený dle nových položek katastrálních,
a dle toho znova vyměřena daň pozemková jsou trvalou změnou
příjmů a výdajů řeholní (duchovní) korporace, jež povinna jest
odvádčti příspěvek matici náboženské.
Ministerské nařízení ze dne 2. února 1884. ř. z. č. 30.
vztahovati jest na oba %“ 7. a 9. ministerského nařízení ze dne
21. srpna 1881. a sice tak, že když do příjmů některé duchovní

korporace pojat byl dle nových katastrálních položek zmenšený
výtěžek, nutně též smí do výdejů jen dle toho znova vyměřena
menší daň pozemková s přirážkami býti vpočtena. —
Dle místodržitelských vyřízení ddto 7. června 1890. čís. 40110
a 60429, jakož i ze dne 14. dubna 1893. č.1064—O4.,jimižto stěžu
jícímu si klášteru vyhrazeno bylo, že podati může dodatečné při
znání dalších zvětšení a zmenšení příjmů, jež udála se v letech
') š 12 zák. ze 7. května 1874. ř. z.č. 51 zní doslovně: Eine innerhalb

des Zcitraumes, fůr welchen der Religionsfondsbeitrag bemessen worden ist,
eintretende dauernde Vermehrung oder Verminderung des Einkommens des
beitragspílíchtigen Subjectes oder des die Grundlage der Bemessung bil
denden Vermógens. hat auf die Beitragspílicht nur insoferne Eínřluss, als
durch eine solche Veriinderung das Einkommen des Beitragspílichtigen ůber
den die kirchliche Competenz bildenden Betrag hínaufsteigt oder — mit
oder ohne Einrechnung des gesetzlichen Beitrages — unter diesen Betrag
hínabsínkt.
Im ersteren Falle ist der Beitrag fůr den noch ůbrigen Theil der Be
messungsperiode nachtríiglich zu bemessen, ím zweiten Falle ganz oder in
dem entsprechenden Theilhetrage abzuschreiben.
In Fallen, in \velchen ein vorůbergehender Nachlass an den landes
íůrstlichen Steuern gewáhrt wird, kann auch ein entsprechender Nachlass
des Religionsfondsbcitrages cintreten.
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1881.—1890., nikterak na dobro není vyloučeno, že bude brán
zřetel na zvýšení daně pozemkové s přirážkami, jež by v jedno
tlivých položkách toho neb onoho roku snad vzejití mělo.
Ad 3 Dle příloh příjmové l'asse stěžujícího si kláštera oněch
508 zl. 69 kr. nikterak není 61etým průměrem běžných, t. j opa
kujících se výloh patronátních, nýbrž jest to Šestý díl výdajů, jež
na větší stavby v letech 1876—1880. byly vynaloženy, a na něž
při výměře a zapraveni příspěvku matici náboženské za leta
18765—1880. jakožto na skutečně učiněné výdaje vzat byl zřetel.
Na výlohy tyto nelze vztahovati ustanovení Š' 10. alinea l.
a 2. ministerského nařízení ddto 21. srpna 1880. a to tím méně,
ježto není možná tytéž výlohy v přiznání pro jedno období vý
měrové zaznamenati jakožto větší výlohy stavební, ve přiznání
však pro období následující jakožto paušál na řádné udržování
budovy klášteru patřící (sarta tecta).
Ad 4. Roční úroky z učiněné půjčky 15.000 zl. nelze vřaditi
v žádnou kategorii oněch výdajů, jež v g 9. ministerského na
řízení ddto 21. srpna 1881. taxativně jsou uvedeny, a jež vý

hradně

v přiznání příjmů smějí uvedeny býti.

Učiněná půjčka nebyla posud kompetentním ktomu úřadem
schválena a nelze tedy půjčky této ani z tohoto důvodu na ten
čas považovati dluhem jmění stěžujícího si kláštera. Posléze mohl
by zákon ze dne 7. května 1874. ř. z. č. 51. na dobro státi se
illusorním, kdyby nalezeno čilí uznáno bylo, že příspěvek matici
náboženské, jenž zapravován býti má z příjmů běžných,
platiti
lze učiněnou půjčkou.
(Budw.

XVIII.

č. 8136.)

VácslavKocián.

Romanarum Congregationum deereta
novissima.
S. Congregatio Rituum.
D e e r e t 11 m.

Granaten.
Hodiernus Rmus Archídiaconus Metropolitanae Granatensis
ecclesiae de mandato Rmi sui Archiepiscopi sequcntia dubia
Sacrae Rítuum Congrcgationi pro opportuna solutionc humiliter
subjecít nimírum:
Dubíum I. In ecclesia Mctropolitana Granatensi munere ma—
gistri Caeremoniarum fungitur alter ex beneíicíatis ejusdem eccle

siae, qui utitur habitu

chorali

tam in choro quam ad altare,

exposito Sanctissimo Sacramento. Ilic habitus, durante hieme,
consistit in cappa nigri coloris, cum línteolo etiam nigro, collo
aptato. A die vero Ascensionis Domini usque ad festum Omnium
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Sanctorum utitur mozzetta, humerali amíciolo sine cucullo ejus
dem coloris.
Quaeritur: num liceat magistroTCaercmoniarum, attenta con
suetudine non immemoriali, ofňcium suum cum habitu chorali
implere, praescrtim ad altare?
Dubium II. In eadem ecclesia Lcctiones recitantur aut conci
nuntur in Matutinis hoc ordine: Prima et Secunda primi nocturni
a duobus acolythis de choro, sive ordinatis, sive non. Tertia
autem ab uno bencňciato: Prima vero secundi nocturni ab alio
ex beneňciatis: Secunda a canonico juniore, sed Tertia a prima
Dignitate post Decanum. Demum in tertio nocturno: »Prima
a beneficiato, a quo Evangelium canendum est in missa conven
tuali: Secunda a canonico hebdomadario, Tertia a Decano, diebus
tamen quibus induuntur pluvialia in Matutinis,' lectio Octava ca
nitur a Decano et Nona ab hebdomadario.
Quaeritur, an licite observari queat exposita consuetudo?
Et quatenus Negative, qui ordo et quae dignitas personarum
servanda sit in recitatione Lectionum?
Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascriptiSecre
tarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum
magistris, ita propositis dubiis rescribendum censuit, videlicct:
Ad 1. Servetur Cacrcmoniale Episcoporum ac detur decretum
in Capuana diei 10 Aprilis 1876.

Ad II. Negative ad primam partcm;

ad secun

dam: diebus solemnibus serventur dispositiones Caeremonialis
Iipiscoporum (I ib II, cap. V, n. 4 et cap. VI, n. 15): diebus
vero haud solemnibus servetur dignitatis ordo ita, ut Lectiones
lNocturni ab acolythis; II Nocturni a beneňciatis; III demum
a Canonicis recitentur.
Atque ita rescripsit et declaravit die 14. decembris 1894. .

"rCai. Card. Aloisi-Masella

S. R. C. Pracf.

Aloisius Tripepi, Secretarius.
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Spisy redakci zaslané:
»Obranac.

Vyšlo ročníku XI. číslo 12. s následujícím cenným

obsahem:

Volební oprava. »--—r.— Bílá Hora.

Discipulus.

Páně Pelíškova samospasitclná církev. Napsal Filip Jan Ko
nečný.

(Pokr)

—-——
Bez domova.

(Jihočeský

obrázek.)

Napsal

Boh. Brodský. (Pokr.)- - Casmé 7právy. -— Drobnosti. —
K tomuto číslu přidán jest P. KopřiV) »Kalendáře pro mmé
a živé duše sešit 6. ročníku XI. -—Obrana \'ycházi5 .a 20. \ mč
síci. Předplácí se ccloročnč 2 zl. s přílohou 3 zl. v administraci
»Obran) \ Praze č.1508 —lI.DOporučujcme.
»I'last? Časopis pio poučení a zábavu. Redaktor Tomáš Škrdle.
Ročník Xl. Císlo9. Obsah: 111\rská idea za Ljudmita Gaja na
Jihoslovansku. Píše lr. Štingl (Dokončení) — Z básní Anto
nína Bulanta: .\a Ostimč. Chmel — Rozbouřené ži\l\. So
ciální povídka. Napsal Alojs Dostál. (Poku) —- Náboženský
sněm na 5\ětmévýstavěv Chicagu roku 1893. Podávají Fr. Fryč

a P. Aug. Kubeš. (Pokr ,“

Plochážka britsk\'m museem Píše

Dr. Jar. Sedláček. (Pokr ) ——S_\n kostelníkův. Román

Napsal

Carlos Frontaura. Přeložil ze španělštiny lr Dolejš. (Pokr. ) —
V cechu filosofů. Přispě\el\ l\ charakteristice mudrců. V\bral
Pr. Vaněček. (Poki.) -» Josef Benedikt Cottolengo. Příspčvec
k dějinám katolických kněží lidumilu a dobrodinc—ů.Píše Josef
Flekáčck. (Pokr.) -—-Feuilletony 7 cesty po Rusku. Písc Fran
tišck Žák. (Pol\i.) ——Družswo V ast jeho odbory a fondy
a naše katolické poměr\ vůbec. Píše Tom. Skrdle. (Poku)
Umění.- — Hudba. — Literatura. — Drobné literární a jiné
důležité zprávy a úvahy.
Zprávy spolkové.
»Íj'chovatelec ročníku X. vyšlo redakci Fr. Pohupka č. 15—17.
s tímto obsahem: Zalobníci ve škole. \'áclav Spaček. -— Jak
\'ésti mládež k mravní čistotě. chm. Markrab. — O koncentro
vání učiva náboženského a mravoučného vůbec. Al. Brynych.
—-O prospěchu a neprospěchu. J. Mcelský. — Morálka bez
Boha. Th. Kreutz. ——
Obrazy z dějin vychovatelství: Sv. Karel
Boromejský. Jos. Moudrý. ——Neustupný. ]. K. Zákoucký. —
Příklady vzorných rodičů. (Přednáška pro lid, zařízena družinou
sv. \70jtčcha). ——Svatební roucho. J. N. Holý. Doporučujeme.

»Ilíuseumc. List bohoslovců Ceskomoravských. Pořadatel Jan
Staněk. Sešit IV. Ze zajímavého a bohatého obsahu U\ádime:
Osculum pacis v liturgii (Rud. Stránský). Válka v prá\u mezi
národním a theorie věčného míru (J. Staněk). Jak působila
cizina na povstání v Čechách v letech 1626—1631 (V. Roud
nický). _lsoucnost Boží a filosof křesťanský (J. Snížek) atd.

»Stručn-ýpřehled starošitnost-í bíblíckýcha. Pomůcka k výkla
dům biblického dějepisu ve školách českých. Složil Dr. Xav.
Blanda. Díl I. Zeměpis biblický a bohoslužebná zařízení národa
vyvoleného. S 51 obrazy a 10 mapami. Prozatím na knihu tu
cennou upozorňujeme, podotýkajlce, že bude vzácnou pomůckou
k výkladům biblického dějepisu.
»Zábavy-večerníc, naše nejlepší katolická knihovna (red. Fr. Po
hunek) nastoupila ročník 16. Ročně 2 zl. Nebudiž křesťanské
rodiny, v které by se nečetly >Zábavy večerníc.

!
Rokem a životem. Črty ze /ďarsl\ych hor Napsala Vlasta Pittnef/
nova. \'e skvostné elegantní úpravě vydala Cyrillo-Methodčjská
knihtiskáína V. Kotrba v Praze cennou národopisnou studii
pilně spisovatelky české Vl. Pittnerové, jež ze života svýcn ro
dákůnna Žďárských horách vyvážila již hojně pěkných motivu
k zdařilým pracem literárním. V posledně vydané této studii
podává obraz ze života na horách za jara, léta, podzimu azimy,
zároveň s vylíčením života za dětství, jinošství, mužného i staři
čkc'ho věku. — Knížku doporučujeme srdečně; cena 45 kr.
je mírná.
Ceský Kneipp, časopis pro šíření přirozeného způsobu života,
vstoupil právě vydaným číslem 1. v Ill. ročník. Dovolujeme si
na jediný český list tohoto směru zdvořile upozorniti. Před
plácí se na půl roku 80 kr. v Cyrillo-Methodějské knih
tiskárnč V. Kotrba. Praha 1508—II. (Redakci vedou MUDr. Jos.
Wieser a prof. Ježek.)

Při počátku školního roku vyjde nové
(osmé) zdokonalené a rozšířené vydání
,

)(

1

„Zpevmku

' f

& modiueb “

(Sestavil Dr. M. Karlach.)
Výbor písní bude iozšiřen i několika v ý b o r 11); mi staro

českými chmály. Na tucty bude se prodámti jako dí'í\e e\emplař

za 14 kr. Jest tedy Karlaclnn

zpevnik i nejlacinčjší

pomůckou kostelní pro žáky. -»---Objednávky vyřídí Cyrillo-Metho
dčjské knihkupectví v Praze.

Velelmvm pánům mmo
svěcencům!

Manuale Rítúum

in cura animarum saepius occurentium e Rituali romano et col
lectione rituum particularium a clero Prminciae Pragensis et be
nigna venia s. Sedis Apostolicae retinendorum excerptum. Cui
accedunt bieves allocutiones et preces Bohemicae. Mandante et
approbante veirendissimo aichiepiscopali Consistorio Prarrensis.
1894; 80 (384 sti .)česko--latinský. 1 zl. 50 kr., váz. v plátně sezlatou
ořízkou 2 zl. 10 kr., váz v kuži se zlatou orizkou 2 zl. 50 kl. _
Expoduje Cyrillo-Methodějské knihkupectví i_G.Francl) v Praze.
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Neděle IX. po Sv. Duchu.
v,v

Zkáza Jerusaléma dokazuje, že JGZISjest Bůh a Vykupitel.
»Krev jeho na nás a na naše syny:.
Sv. Mat. 27, 25.

Nábožní křesťané! jedno z nejhrůznčjších a nejvážnějších
evangelií jest dnešní sv. nedělní evangelium. Kristus předpovídá
zkázu města Jerusaléma. Tato zkáza dvojím způsobem dokazuje
pravdu, že ježíš jest Bůh a Vykupitel. Předně to dokazuje proro
ctví Kristovo a jeho vyplnění skrze Tita a juliána odpadlíka, za
druhé dokazuje to trest, který národ židovský stihl, protože zavrhl
ježíše jako Boha a Vykupitele. O těchto dvou důkazech promlu
víme dnes ke svému duchovnímu prospěchu.

Pojednání.
I.

Vposledních dnech před Svým utrpením díval se Kristus na
město Jerusalem. Viděl před sebou vše, co pro toto město byl
vykonal, viděl však také tvrdošíjnost obyvatelů tohoto města.
Zželelo se Mu města, i plakal nad ním. Zároveň také předpověděl,
že slavné toto město, zvláště jeho chrám posvátný, zanikne. již
prorok Daniel předpověděl ohavnost zpuštční v chrámě, které
stále potrvá. Kristus proroctví Danielovo potvrzuje. Kristus však
nejen předpověděl zpustošení chrámu, nýbrž také okolnosti, které
budou předcházeti. Budou pronásledování, povstání a války; po
vstanou falešní proroci, kteří se budou za Krista vydávati; nastane
hlad, zemětřesení, mor a jiné pohromy. Kristus předpověděl:
přijdou nepřátelé a obklíčí město náspem a zouží je se všech
stran, na zem je porazíasyny jeho, a neostaví kámen na kameni.
Všecky tyto i jiné okolnosti, které Kristus předpověděl, skutečně
se také udály. O tom se lze dočísti v díle josefa Flavia: O válce
Rádce duchovní.
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židovské. Vojevůdce Vespasian podmanil již za císaře Nerona
zemi galilejskou a samarskou. I chtěl dále postoupiti a pokořiti
]erusalém. V tom byl za císaře provolán, a odešel do Ríma,
i přenechal úkol tento synu svému Titovi. Titus přišel k jerusa
lému, obklíčil město náspem, zatarasil cestu, by nikdo z města
nemohl jinam pro potravu. Delším obléháním došly zásoby po
travy v městě, nastal hlad. Lidé jedli i zvířata, jichž se štítime,
ano matka jedna zavraždila a snědla vlastní dítě. Když Titus ko
nečně se dostal do města, rozkázal vojákům, aby ušetřili chrámu
jerusalemského. Avšak při drancování hodil jeden voják smolnici
hořící na střechu chrámovou, která se vzňala. Oheň nemohl býti
uhašen, a tak klesl nádherný chrám ten v ssutiny tak, že ani
kámen na kameni nezůstal. Mnoho tisíc židů bylo pobito a roz
ptýleno. Ve 4. století pak po Kristu chtěl císař Julián, odpadlík,
dokázati opak a vystavěti opět chrám jerusalemský. Avšak když
byly kladeny základy, povstalo zemětřesení, a oheň zmařil všecky
pokusy jeho, chrám znovu zbudovati. Od té doby pak nikdo se
neodvážil, chrám opět stavěti. A nyní se vás táži, nejdražší:
Mohl-li Kristus tak určitě předpověděti zkázu města, mohl-li ta
kové podrobnosti předpověděti, které se skutečně udály, kdyby
nebyl vševědouci, nebo kdyby mu to nebylo Bohem zjeveno?
Zajisté buď jest vševědouci, nebo mu to zvěstováno bylo od Boha.
jestliže jest vševědouci, je Bůh a náš Spasitel. jestliže mu to
zvěstováno bylo od Boha, nemohl tak Bůh učiniti, leč aby po—
tvrdil, že Kristus učí pravdě. Kristus pak učil o Sobě, že jest
Bůh a Spasitel. Tedy proroctví Kristovo o zkáze Jerusaléma a jeho
vyplnění až do nejmenších podrobností patrně dokazuje pravdu, že
]ežíš Kristus jest Bůh a Bohem seslaný Vykupitel.
II.

'Posud jsme pozorovali proroctví a zkázu ]erusaléma samy
o sobě. Pozorujme však tuto zkázu jako trest a opět nalezneme,
že ježíš Kristus jest Bůh a Bohem seslaný Vykupitel.
e zkáza Jerusaléma a rozptýleni národa židovského jest
trest, sami zajisté uznáte. Ale také hrozný jest to trest. Neboť od
té doby nemají židé chrámu, nemají obětí, nemajíkněží, maji sice
rabíny, ale pravých kněží nemají, nebot tito mají býti z'roclu
Aaronova, avšak židé nemohou určití, ze kterého rodu kdo jest.
Bůh uzavřel s Israelity smlouvu. Slíbil, že je potrestá, když se Mu
nevěrnými stanou, a opět se usmíří, když sekNěmu obrátí. Když
se d0pouštěli modloslužby, trestával je, ano potrestal je sedmde
sátiletým zajetím babylonským. Avšak když se k Němu obrátili,
opět je přijal na milost. Od zkázy města Jerusaléma však vidíme,
že Bůh ani tohoto slibu nedrží, ačkoli Israelité modloslužby ne
konají jako dříve. Z toho viděti lze, že je Bůh potrestal a trestá
a to trestem hrozným. Když však je tak hrozným trestem trestá,
hrozný zajisté jest také čin, pro který je tak trestá Nelze pak
jiného činu udati, leč že zavrhli ]ežíše jako Boha a Bohem sesla
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ného Spasitele. To dává Kristus Sám slovy na jevo, an dí:
»Neostaví v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo času
navštívení svéhOc. Kdo si bezděky nevzpomene, jak sami židé
volali: »Krev Jeho na nás a na naše synyu. Stalo se tak, jak
volali. To byl jejich hřích, a za ten je Bůh tak potrestal. A když
je Bůh proto tak hrozně potrestal, je na bíledni, že Ježíš jest sku
tečně Bůh a Bohem seslaný Spasitel.
Přátelé drazí! Vážné a hrozně divadlo předvedl jsem před
oči vaše. Chtěl jsem vám ukázati, jak dnešní sv. nedělní evange
lium dokazuje, že Ježíš Kristus jest Bůh a náš Vykupitel. Nej—
dražší! Na této pravdě záleží naše celé štěstí i na věčnosti.
V Něho musíme věřiti, v Něho doufati, Jeho milovati, chceme-li
zde na světě šťastně žíti a po smrti dojíti věčné blaženosti. Po
patřte do nynějšího světa! Jak jest nešťastný! Jak neutěšené, jak
rozhárané jsou poměry zvláště sociální ve světě! Ale ptejme se
také, proč jsou lidé tak nešt'astní, proč jsou poměry ve světě tak
neutěšené, pak zajisté obdržíme odpověď: Poněvadž se lidstvo od
Krista odvrátilo a Ho jako Boha a Spasitele zavrhlo. Itu možno
pozorovati pravdivost výroku: »Krev Jeho na nás a na naše synyc.
Přátelé drazí! Chcete sami býti šťastni zde i na věčnosti! Nuže,
věřte v Ježíše Krista jako Boha a Spasitele našeho, přidružte se
k Němu, lněte k Němu láskou nezdolnou, držte se slov Jeho!
Přátelé drazí! Chcete i Vy dle sil svých příspívati ku zlepšení
sociálních našich poměrů? Nuže, vraťte se ke Kristu, přidržujte se
Jeho a Jeho učení, každý z nás, af představený nebo podřízený,
at pán nebo sluha, každý z nás pracuj k tomu, aby zařídil život
svůj dle života Kristova. Když každý z nás k tomu bude praco
vati, pak se zajisté zlepší naše rozhárané poměry. Každá jiná'
cesta vede jen ke zhoršení jich. A když tak Krista se držeti bu
deme, nebudeme se museti báti, až přijde soudit živých ! mrtvých.
Neboť když my jsme 110 zde vyznávali před lidmi, vyzná i On nás
před Otcem Svým nebeským.

Amen.

Jan Nep. Holý,0. Praem.

Neděle IX. po Sv. Duchu.
Ranní promluva..
O některých výmluvách, pro které lidé odkládají
s pokáním.
»A když se přiblížil. vida město, plakal
nad ním.c
Sv. Lukáš 19, 41.

Spasitel náš pláče nad Jerusalémem, a nešťastné město
zaslepeno vášněmi, netuší ani hrozný konec svůj. Spasitel však
vidí a jasně líčí ty blížící se hrůzy, líčí, jak z kořene vyvráceno,
zpustošeno, zničeno a zdeptáno bude to krásné město, jehož
45*
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obyvatelé, bohužel nedbaji těch častých a důtklivých napomenutí
Kristových a žijí bez starostí, ano vesele, ačkoliv lépe by bylo,
kdyby s bázní a třesením očekávali hrozný osud svůj. Nábožní
křesťané! Není-liž to politování hodný stav, vznášeti se nad pro
pastí a netušiti nebezpečí, blížiti se k záhubě a neviděti jí;> Není-liž
to hrozné zaslepeni? A v tomto žaluplném stavu nacházeli se
obyvatelé Jerusaléma a nešťastný osud města toho tak dojal Ježíše,
že nad ním plakal. — Avšak, zdaž nenacházejí se mnozí křesťané
ve stavu rovněž politování hodném? Zdaž neřekl Kristus jasně,
že kdo se neobrátí na cestě své zlé, že zahyne. Nuže, a co lidí,
co křesťanů žije život hříšný, bohapustý, a přes to, že vědí,
jak nejistá jest hodina smrti, přes to, že vidí, jak mnozí
náhle a nenadále z tohoto světa povoláni bývají, přes to,
že jim svědomí pokoje nedá, přece žijí na oko klidně a bez
starostně dále. Není-liž to hrozná slepota? A čím to jest, že ti
lidé tak zaslepeni jsou, co jest to, čím se těší, proč se cítí tak
bezpečnými? Jedni si myslí, že ten život jejich není tak hříšný,
že nejsou tak špatní, že žijí tak jako jiní lidé, a jiní opět do
mnívají se, že mají pořád ještě dost času, aby se obrátili, že mají
dosti času, aby pomýšleli na smrt. Uvažme, nábožní křesťané, jak
se mnozí lidé takovými domněnkami klamou.

Pojednání.
Slýcháme často ve světě od lidí, když bývají k dobrému
napomínáni, anebo když sami svědomím svým na hříšnost svoji
bývají pamatováni: »Alc co, nejsem horší než jiní, ano jsou jiní
horší než já, a nedělají si z toho pranic, co bych já si z toho
dělal.c Tím těší se podvodník, zloděj, smilník, opilec atd. Jaký
to rozdíl, nábožní křesťané! Ve věcech časných jste mnohem
opatrnějšími a rozumnějšími. Tu neřídíte se ve všem podle jiných,
nýbrž pouze v tom, co vám jest ku prospěchu a k užitku, a ne,
co by vám bylo ku škodě. Naopak, když vidíte, že bližní váš
nějakou škodu utrpěl, tu dáte si dobrý pozor, abyste téže chyby
se nedopustili a sobě tak neuškodili. — Nebo myslíte si snad,
že zákon Boží, přikázání Boží, že pozbývají platnosti proto, že
mnozí lidé je nezachovávají? Ptám se vás, bude nás souditi
Bůh o soudném dni podle toho, jak se lideln libilo zachovávati
přikázání Jeho, aneb spíše podle zákona Svého? Žádný zvyk,
žádná moda, žádný duch času ani písmenky nezmění na přikázání
Božích. Co jest hříchem, zůstane hříchem vždycky, a kdyby celý
svet prostopášně žil a šlapal přikázání Boží a opovrhoval jimi,
nesmím tak činiti já. Omlouváte se tím, že žijete jako jiní, že
děláte jen to, co jiní, ale to není pražádnou omluvou, naopak,
hřích náš je tím větší a nebezpečnější, jelikož čím obecnější a roz—
šířenější jest hřích, tím více jest Bůh hříchem tím posmíván.

Kdyby se bylo v Sodomě nalezlo jen pět spravedlivých, byl by
IIospodin ušetřil nešťastných těch měst; ale proto, že byl hřích
tak všeobecným, proto vyhladil je z povrchu země. Č), jak jsme
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slepí! Myslíme, že nemůžeme býti zatraceni, protože by muse'
Bůh všecky zatratiti. Nuže, což při potopě světa nezahynuli všickni
až na Noe a rodinu jeho? Nezahynuli v Sodomě všickni, až na
Lota a dcery jeho? A což nepravil Kristus výslovně, že cesta,
která k 'zahynutí vede, jest široká, aby to množství, jež po ní
kráčí, dost místa mělo? Proto čím více se nepravost ve světě šíří,
tím více se jí musíme varovati my, tak jako se moru tím více
chráníme, čím jest rozšířenějším a čím více lidí naň umírá.
To nahlížíte zajisté a to uznávají také mnozí lidé, že hřích
svůj ncomluví tím, poukáží-lí na to, že i jiní lidé takovými jsou,
a proto snaží se umlčeti svědomí své jinak; těší se totiž tou
nadějí, že jest ještě dost času k polepšení, teď ještě že chtí užívati
tohoto světa, až pak budou staršími, že toho všeho zanechají
a v bázni Boží život svůj dokončí. Avšak, moji drazí, kdo nám
za to ručí, že se dožijeme věku, jejž si sami stanovíme. kdo nám
za to stojí, že nepřekvapí nás smrt náhlá a nenadálá? Ani mládí,
ani síla před smrtí nás neuchrání. Co lidí umírá denně v nej
lepším věku, v kvetoucím mládí, jež zdálo se býti zárukou vyso
kého stáři. — A buďsi, že tě smrt nepřepadne náhle, že budeš
starým; víš to jistě, že srdce tvé se změní, že se polepšíš, že
budeš činitivpokání za hříchy mládí svého;> Dej pozor, abys se
nezklamal. Cím starším budeš, tím silnějšími budou tvé náklonnosti,
tím mocnějším bude tvůj hříšný zvyk, a ty sám budeš čim starším,
tím slabším; jak budeš pak bojovati, když jsi se v mládí tomu
nenaučil, a když nemáš více sil? A kdyby jsi i ošklivost pojal
nad hříchy svými, polepšíš se proto? Pravé polepšení není tak
lehké, a proto také velmi vzácné. Nesmíte si mysliti, že několik
slz a vzdechů k tomu stačí, několik slz, jež snad vynutila ti bázeň
před smrtí a soudem! Tím jsi svůj minulý život nenapravil
a Boha neošálíš. K pravému pokání žádá se více než pouhá slova
a zevnější nějaká známka lítosti. Svou vůli, své cele srdce se
všemi náklonnostmi musíme zmčniti a veškeré spojení s hříchem
přetrhnouti. To jest ovšem v stáří, ano i v hodínce smrti možné,
ale je to velmi těžké a velmi nejisté, zdali se polepšímc upřímně
a kajicně.
Moji milí, co jest nám to platno na čas uspati svčdomí své;
až umírati budeme, svědomí naše se probudí a pOUČl nás pak,
jak jsme se klamali že konec jest lži a že nastává pravda. Ne
klamejte se. Nezapomeňte, že Bůh vás nebude souditi dle toho,
jak jiní žili, nýbrž bude vás souditi dle toho, jak jste vy žili.
Nezapomeňte, že ani okamžiku jistými nejste před smrtí, a že
soudce přijde ve chvíli, kde se toho nejméně nadějete. Vzpomeňte
sobě často, co vás čeká na věčnosti a nezhřešíte nikdy. Amen.
Dr. Ferd. Beneš, prof. theol. a kazatel u Matky Boží v Hradci Králové,

—666—

Neděle X. po Sv. Duchu.
0 převrácené důvěře.
»Bože. děkují Tobě, že nejsem jako
jiní lidé-.
Luk. 18, 11.

Dva muže předvádí Pán Ježíš v dnešním svatém evangeliu,
jednoho k naší výstraze, druhého k našemu povzbuzeni. Oba se
v chrámu modlili, ale oba stejné odměny své pobožnosti nevzali.
Modlil se fariseus a odešel z chrámu tak hříšný, jakž byl do něho
vstoupil; modlil se i publikán a sestoupil ospravedlněn do domu
svého. A proč.> Publikán pamčtliv své hříšností, modlil se pokorně,
číně vyslyšení své prosby toliko na Božím milosrdenství závislým,
ponížílt' se a proto byl povýšen. Fariseus však i při modlitbě
svou pýchu prozrazoval, nebo pohrdajc jinými, jedině na své do
mnělé 'ctností a dobré skutky spoléhal. Faríseus doufal převrácené.
Bohužel, že i mezi křesťany mnozí tak činí, následujíce hřišného
farísca. Aby pak jste se i vy ve své důvěře jako fariseus onen

nechovali, pojednám dnes o tom: kdo hřeší převrácenou

důvěrou.

P oj e d n á n í.

Kdysi sebrali Fílištínští vojska svá a táhli do boje proti
Israelským. Z řad jejich vystupoval každého rána Goliáš, vybízeje
židy, aby postavili proti němu muže, kterýž by se potýkal s nim
a dokládal: »Porazí-lí mne, budeme my služebníci vaší: pakli já
porazím jej, vy nám sloužiti budete.: Ježto to byl muž bojovný
od mladosti své a nadlidské síly a velikosti, obával sc nabízeného
boje všechen líd israelský. Jediný David, ač byl postavy malé
a téměř ještě mládeneček, nebál se Goliáše a podstoupil zmužílc
tento zcela nerovný boj. A čím ozbrojíl se David, prve než se
do zápasu s Goliášem pustil,> Zbraň, na niž David spoléhal, byla
jeho pevná důvěra v Boha; nebo když mu Saul tento boj zrazoval,
řekl mu odhodlaně: »Pásal jsem stádo otce svého. A když při
cházel lev anebo medvěd a bral skopcc ze stáda, honil jsem je
a bil a vydíral jsem loupež z hrdla jejich, a pakli povstali proti
mně, já ujma je za čelist, uškrtil jsem je. Nyní tedy půjdu
a odejmu pohanční lidu. Hospodin, kterýž vytrhl mne z moci
lva a z moci medvěda, Onť vysvobodí mne i z ruky Fílištínského
tohoto.c David nespoléhal sám na sebe, na své síly, ale spoléhal
hlavně na pomoc a přispění Boží. Měl důvěru spořádanou! Té
však neměl Goliáš. Tento očekával vítězství v boji jedině od své
síly a od svého válečného umění; spoléhal sám na sebe, na Pána
Boha ani nevzpomenuv. Goliáš doufal převrácené. Tuto jeho pře
vrácenou důvěru prozrazují slova, jimiž Davida oslovil, když se
proti němu důvěrou v Boha, prakem a holí ozbrojen, přibližoval,
posmívaje se mu: »Zdalíž jsem já pes, že přicházíš proti mně
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s holí.> Pojď ke mně, a dám tělo tvé ptákům nebeským a zvířatům
zemskýmx Výsledek pak boje ukazuje, jak nemoudře si počíná,
kdo více v sebe než v Boha důvěřuje; Goliáš v boji zahynul,
David však bojiště jako vítěz opustil."
_
jako Goliáš chovají se až posud přemnozí křesťané. Iti
mívají důvěru převrácenou, ježto více v sebe, ve své tělesné neb
duševní sily, než v Boha důvěřuji. ó, kolik mladých lidí vzalo
již za své, kteříž, spoléhajíce jen na sílu svého těla, nemirně se
namahali, až i smrt si přivodili. Mnohý rolník, znaje se dobře
v hospodářství, spoléhá jedině na své nabyté zkušenosti, a když
obili do země klade, zapomínává na Pána Boha, kterýž svého po—
žehnání mu dáti neb odepříti může. jak pošetile ti jednají, kteříž
důvěru svou více v bohatství, nežli v Boha kladou, ukazuje Pán
ježíš, když o jednom bohatém člověku toto vypravuje: »Pole
člověka jednoho bohatého přineslo hojné úrody. [ přemýšlel sám
u sebe: Co učiním, neb nemám už místa, kam bych uložil úrody
své? Sbořím, pravil sám k sobě, stodoly své a nadělám větších.
Pak dim duši své: Nyní máš zásobu velikou na mnohá leta. Od
počívej tedy, jez, pij, a hoduj. Ale Bůh řekl jemu: Blázne, této
noci požádám duše tvé od tebe. To pak, co's nashromáždil, čí_
budeřc Důvěru převrácenou mají dále i ti, kteří v pokušení
a v nebezpečenství hříchu se vydávají a při tom jedině na svou
ctnost a pevnou povahu spoléhají. jak velice si převrácenou svou
důvěrou škodívaji, vidíme na svatém Petrovi: Při poslední večeři,
když Pán ježiš učenníkům svůj odchod oznámil, tázal se Ho
Petr: »Pane, kam jdešřa Odpověděl pak jemu ježíš: »Kam já
jdu, nemůžeš ty nyní za mnou jíti.c I řekl Petr: »Proč nemohu
nyní za Tebou jíti? I život svůj položím za Tebou Kdyby byl
sv. Petr v sebe méně, v Boha pak více důvěřoval, nebyl by se
k bezbožným v síni vysokého kněze připojil a ježíše zapřcl. 'Ne
št'astný Petrův pád může býti výstrahou těm, kteříž zacházejice
se smolou, se domnívají, že se nepomaži, a tovaryšíce 5 bez
božnými, od své ctnosti očekávají, že je před hříchem zachrání,
Proto nespolehejme se na svou ctnost, aniž se v nebezpečenství
hříchu vydávejme. Střezme svoji ctnost, pamatujíce, že podobna
jest křehké nádobě, jež se při sebe nepatrnějším nárazu v Střepiny
rozpadává. S bazní a třesenim konejme dílo svého spasení.
U vědomí lidské slabosti nedůvěřoval si sv. Pavel, neboť vždy
o milost Boží se ucházel a vše, co měl a čím byl, milosti Boží
připisoval, říkaje: »Co jsem, milostí Boží jsemk
Nespoléhejme
též na své bohatství. Ono jest nespolehlivý sluha„ kterýž denně
svého pána mění, dnes tomu, zítra pak zase jinému slouží. Ono
jest i malomocný sluha, jehož nicotu zatracenci v pekle poznávají,
neboť si naříkají: »Což nám prospěla pýchařa Aneb: »Co nám
spomohla chlouba s bohatstvím? Pominulo všecko jako stín,
a jako posel mimo běžící, a jako loď, kteráž přechází zdulou
vodu: jejížto stopy, když přejde, nelze nalézti.: Moud. 5, 8—11.
Proto vládneme-li pozemskými statky, nespolehejme na ně, ale
čiňme si přátely z mamony nepravosti, aby, až zhyneme přijali
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nás do stanů věčných. Tak splní se i na nás slovo Siracha řkou
cího: »Blahoslavený bohatý, kterýž nalezen jest bez poskvrny:
a kterýž po zlatu nepostoupil, aniž doufal v penězích a v po
kladcch.a Sir. 31, 8.
Nespoléhejme konečně ani na lidí. V štěstí míval job dosti
přátel a přívrženců. Když se od něho odvrátila ruka Páně a on
octnul se v chudobě a v bídě, vytratili se všichni, kteříž ho
jindy zbožňovali. I vlastní žena posmívala se mu v jeho nezměrném
trápení a zlým nařknutím zarmucovali ho ještě více jeho příbuzní.
A proto jen Bůh budiž našim pomocníkem při všem, co
konámc, a naši záštitou ve všech bojích, jež v životě podstupujeme.
Budeme-li vždy více na Boha, nežli na sebe a na lidi spoléhati,
budeme moci v každé době svého života k Bohu mluviti: »V Tebe,
ó Bože, doufáme: proto nebudeme zahanbeni na věky.e=Amen.
František Franěk, farář v Nezabudicich.

Neděle X. po Sv. Duchu.
Ranní promluva..
Proč nedocházívají naše modlitby vyslyšení?
»Dva muži vstoupili do chrámu, aby
se modlili-.
Sv. Lukáš 18, 10.

jak krátká jest ta modlitba, kterouž se modlil publikán, ale
šla ze srdce; jak jednoduchá, a přec došla vyslyšení. jaké to pro
nás poučení! My modlíváme se snad dosti často, modlitby naše
obsahuji mnoho slov, a Bohu žel, často příliš prázdných slov,
a proto modlitby naše, jež k Bohu v potřebách svých vysíláme,
nedocházejí vyslyšení. »Prosíte a nebéřetec, praví sv. apoštol jakub
(4, S.), »protože zle prosítec. A zvláště trojí jest toho příčina,
proč modlitby naše jsou plané a ncužitečné, a sice:

1. že se modlíme bez přípravy,
2. že to, zač prosime — vlastně ani nechceme, a
3. že s Bohem jinak mluvíme a jinak jednáme.
Protož uvažujme dnes, jakými máme býti před modlitbou
a při modlitbě.

Pojednání.

Ve zpovědi zpovídá se skoro každý člověk z toho, že byl
při modlitbě roztržitým, ale málo kdo se vyznává, že se modlil
bez přípravy, a přece všecky ty roztržitosti v modlitbě pocházejí
z toho, že se k modlitbě nepřipravujeme. Musíme-li předstoupiti
před nějakou vzácnou osobu, tu se připravíme a promyslíme, jak
se osobě té vznešené představíme, jak ji oslovíme, co ji všecko
řekneme. Nuže, nezasluhuje Bůh takove' úcty alespoň jako která
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koliv vzácná osobnost? Neupírám a uznávám rád, že mnoho du
ševní síly k tomu zapotřebí, abychom při těch starostech časných,
při těch bojích tohoto života, zapudili ty myšlénky do hlavy se
vtírající, ale vzdor tomu jsme přec jen v mnohém samí vinnými
na těch roztržitostech v modlitbě. Jak se máme tedy modliti.>
Umět se modliti není tak těžké; tomu se může naučiti každý.
Když se chceš modliti, tu vyhledej sobě místo tiché, vzdálené
hluku světského, tam sebeř myšlenky své a než modliti se počneš,
ptej se sama sebe: »Kdo jsem, kde jsem, co chci činitic?
A jaká bude odpověď na tyto otázky: Jsem bídným tvorem, jenž
sám ze sebe ničeho nemůže, sám sebou ničím není, jenž tak mno
hým pokušením a nebezpečcnstvím jest vysazen. Jsem nešťastný
hříšník, zralý k zatracení, jestliže Bůh nesmiluje se nade mnou.
A kde jsem nyní, kde stojím? Stojím před Bohem, před Tvůrcem
a Pánem svým a všeho tvorstva, před Nímž se andělé třesou,
a Jenž v okamžiku může mne učiniti popelem, z něhož vzat jsem.
Stojím před Bohem, Jenž mne stvořil, Jenž mne posvětil, milostí
Svou posvčcujc. A tento Bůh můj patří na mne nyní a mne slyší.
l přicházím k Němu, a proč? Abych poznal a uznal, že všeho On
jest Pánem, Jemu jedině že patří veškerá sláva a čest. I klaním
'se Jemu, jako se klaní tvor svému Tvůrci, vzdávám Jemu úctu
jako dítě otci, služebník svému Pánu. Přicházím nyní děkovati
Jemu za vše, co jsem od Nčho obdržel a prositi, by mne ne
opouštěl, by mi všeho udělil, eo ku blahu duše i těla mého jest
mi zapotřebí. Nyní tedy chci rozmlouvati s Bohem, já, jenž prach
a popel jsem. Jak vznešené to obcování! Proto, Pane, osvět'rozum
můj, a vlož v srdce mé takové smýšlení, a v ústa má taková
slova, jež tebe hodny jsou!
A po takovéto přípravě počněte svou modlitbu, a at“se mo—

dlíte z knížek nebo z paměti, dejte pozor na to, co se modlíte.
llleďte, at" myšlenky a slova modlitby souhlasí, a nezapomínejte,
že Bůh nebývá posmíván, a že to není modlitba, jestliže srdce
naše nechce to, zač ústy svými prosíme. A nejlepší modlitba jest
ta, které nás Ježíš Kristus naučil a která se proto :modlitbou
Páně<<nazývá. Modlitba tato obsahuje vše, co vzhledemktomuto
i budoucímu životu žádati můžeme. Modlíte se modlitbu tu za
jisté denně. Nuže modlete se ji upřímně. Chcete skutečně, aby se
jméno Boží posvěcovalo, aby se čest a sláva království Božího
a Církve Boží zde na zemi šířila, aby vůle Boží všude zákonem
byla, již by se podřídili všickni lidé.> A když o ten vezdejší chléb
prosíte, nezapomínáte na ten chléb nebeský, chléb ten skrytý,
který duši naši živí k životu věčnému? Modlíte se: odpusť nám
naše viny, jakož i my odpouštím'c našim vinníkům! — jest to vždy
pravda, odpouštíte skutečně.> A když konečně modlíte se: »a ne
uved nás v pokušení: — jest to upřímné? Zdaž skutky vaše vás
neviní ze lži;> Zdaž sami nevydáváte se svévolně v tak mnohá
pokušení, za jichž odvrácení se modlíte,> Tak krásná jsou ta slova
této modlitby, ale jednáme také dle toho.> Jaké jsou skutky naše.>
Skutky svými přečasto zapíráme a nechceme, zač slovy prosíme.
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Modlíme se, aby se jméno Boží posvěcovalo a my ho několik
kráte denně znesvčcujeme klením, dušováním, rouháním, křivými
přisahami. Na místě království Božího šíří se v srdci našem krá
lovství hříchu, ďábla. Říkáme, »bud vůle Tvác, — a přec chceme
přečasto, co Bůh nechce, chtíti nemůže, co zatracuje. Modlíme se
za chléb vezdejší, a zatím těch statků, jež vám popřává, užíváme
ku své záhubě. Prosíte za odpuštění svých hříchů, a nepřátelům
svým odpustiti nechcete. Pokušení sami vyhledáváte a hříchu se
nebojíte, ano odložiti jej často ani nechcete, jej i milujete aBohu
do očí říkáte: »neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zléhOa.
jak se to modlíme? Modlíte se: »Včřim v Boha, Otce vše
mohoucíhOc atd., ale žijete tak, jako byste tomu nevěřili. Usty
svými pravíte: »Bože, miluji Tě z celého srdce svéhOc, a skutky
vaše dokazují toho opak. l-lle, tak odporují skutky modlitbě vaší.
Protož, prosím vás, dejte dobrý pozor na to, co se modlíte.
A jelikož Spasitel náš naučil nás modliti se, tedy modleme se
rádi modlitbu, kterouž nám odporučil. Ncpřistupujmež však nikdy
k modlitbě bez přípravy, a srdce naše nechť skutečně chová ta
přání, jež ústy svými Bohu přednášíme. Avšak i skutky naše musí
s modlitbou souhlasiti, pak bude modlitba naše upřímná, pravdivá,
a takováto modlitba vynutí sobě přístup ku trůnu Božímu a také
dojde žádoucího vyslyšení. Amen.
Dr. Ferd. Beneš, prof. theol. a kazatel u Matky Boží v Hradci Králové.

J

Svátek na nebe vzetí blahoslavené Panny
Marie.
0 šťastné smrtí Panny Marie.
»Maria nejlepší stránku vyvolila sobem
Lukáš 10, 12.

Katolická Církev začíná dnes mši svatou těmito slovy:
»Radujme se v Pánu, slavice dnes svátek ku poctě nejblaho
slavenější Panny Marie.< Tu bychom se mohli tázati: jak možno
se ještě radovati, kdy připomínáme si ten den, v němž nás
opustila přelaskavá matka? Což pak radují se z toho také dítky,
když neuprosná smrt jim odnímá milé rodiče? jak tedy může
Církev katolická dnes k radosti a veselí nabádati a povzbuzovati?
Uvážíme-li otázku tuto důkladněji, musime vším právem
uznati, že Církev dobře tak činí, vybízejíc dnes k radosti vše
obecné. Dítky truchlí pro rodiče své zesnulé obyčejně proto,
poněvadž v nich ztrácejí své nejlepší přátele a rádce ve všech svých
potřebách, vědí, že rodičové to s nimi vždy nejlépe a nejupřímněji
mysleli, jim vždy nejspolehlivěji radou a skutkem pomáhali; dítky
truchlí a naříkají pro své zemřelé rodiče také proto, že neznají
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jejich osudu po smrti; vždyt“ rodičové jsou ditkám ze všech lidí
nejmilejší a nejdražší, ale rodičové tito také jsou a bývali lidmi
křehkými a slabými. slabostem a pokléskům podrobenými, a tu
při smrti rodičů milých vážná přichází dítkám myšlenka: jak asi
obstáli rodičové před soudnou stolicí soudce nejspravedlivějšího?
jaké účty kladli z vladařství svého? jak se jim asi povede nyní,
na věčnosti.> — My ale, posluchači křesťanští, připomínajíce sobě
dnes zesnutí své matky nejlaskavější, blahoslavené Panny Marie,
nemáme pražádné příčiny truchliti a naříkati sobě. Neb není nám
dosud odňata jeji pomoc; nyní ještě zvětšila se ta moc a mateřská
ochota, kterou Maria pomáhati chce. My nemusíme se strachovati
o její osud na věčnosti; neb odchodem svým z tohoto světa na
onen svět, aneb, jak říkáme také na věčnost, vyvolila sobě Maria
tu nejlepší stránku. Smrt Marie Panny byla tedy smrtí šťastnou.
Tat' myšlenka jest to, jež nám má poskytnouti látku a předmět
ku krátkému rozjímání dnešního dne; pravím ještě jednou:
Smrt Marie Panny byla šťastnou proto, že

1.žádná okolnost'nemohlaji ztrpčiti;

2. mnoho okolností muselo ji oblažiti a sladkou
učiniti.
O, Panno svatá, žehnej tomuto kázání mému, abych tebe
důstojně slovy svými chváliti a velebiti mohl;

Pojednání.
I.

Šťastnou, nevýslovně šťastnou byla smrt Panny Marie, neb
nemohlo ji zcela nic ztrpčiti. Smrt lidem ostatním trpkou činí
jmenovitě dvě věci: hřích a pak loučení se s tímto světem. Avšak
ani hřích ani odchod ze světa tohoto nemohly ztrpčiti smrt Panny
Marie.
1. C), jak trpkou jest smrt lidí ostatních, jak i naši smrt
ztrpčí jednou vzpomínka na spáchané hříchy! Když smrt nastává,
tu pojednou mizí též čas šalby, klamu a mámení; hřích, který
za života staví se a zdá se býti tak líbezným, lahodným, úlisným
a lichotivým, hřích tento v okamžiku smrti staví se před námi
v pravé podobě, v pravé ohavě, ošklivosti a mrzkosti jako nej
větší zlo. Umírající vidí, že velmi brzy bude museti předstoupiti
před soudnou stolici Boží.v»Neb uloženo jest všem lidem zemříti
& potom přijde soudu K Zidům 9, 27. jak teskno a úzko bude
umírajícímu, když se bude museti objevit a ukázat před tím
láskyhodným a milostným Bohem, jehož tak málo anebo snad
ani nikdy nemiloval? Tu ukázati se má před Bohem vševědoucím,
jenž zpytuje ledví i srdce lidská, před Nímž žádná temnota noční,
v níž byl hřích spáchán, žádná osamělost místa, v kterémž nepravost
učiněna, ani délka času, po který jsme ve hříších trvali, ba ani
ten nejmenší poklések, před nímž Ničeho skryto atajno nezůstalo.
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Tu ukázati se má před Bohem ncskončenč spravedlivým, »kterýž
bez přijímáníosob soudí podle skutkujednoho každéhOa 1. Petr, 1, 17.
před Nímž »co člověk bude síti, to bude i žití; kdo rozsívá v duchu,
z ducha i žíti bude život \'ččný,a ke Galat. 6, 8. jak teskno bude
tedy umírajícímu. když si vzpomínati bude na hříchy své, jako
Antiochovi králi. 1. Machab. 6, 10.
Avšak ta, jejiž smrt dnes oslavujcme, nedopustila se žádného
hříchu po celý život svůj; ni jediná špatná myšlénka ncposkvrnila
srdce jejího; žádné siovo hříšné nevyšlo z úst jejích, žádného, ani
nejmenšího poklesku a skutku hříšného se nikdy nedopustila.
»Pojednává-lí se o hříchu, tu o Marii ničeho říci se nemůže,a dí
sv. Augustin. Ano, Maria prosta byla nejen všech hříchů skutečných,
ale aby se státi mohla důstojným příbytkem Sy.-a Božího, byla
i od poskvrny hříchu dědičného neposkvrněnou a neporušenou
zachována. Maria,“est nevěstou, o které pěje ženich v písni vznešené :
.Všecka jsi krásná přítelkyně má a poskvrny není na tobě.:
Píseň Salomounova 4, 7
Blahoslavené &panenské Matce Boží ncmusilo tedy při smrti
býti tcskno, když pozorovala, že se blíží k soudci vševčdoucímu
a nejvýš spravedlivému, ——
neb Maria žádným hříchem poskvrnčna
nebyla.
Křesťané moji! Kdo by si nepřál, aby i jeho smrt této se
podobala? Aby hříchy ani jeho smrt neztrpčovaly? Chraňme se
tedy v budoucnosti hříchů všech; a jestliže jsme hřešili, čiňme
vážné a opravdové pokání, pokání, jakého bychom si přáli činiti,
až budeme ležcti na lůžku smrtelném.
2. Další příčina, která smrt ztrpčuje, jest loučení se se světem,
oddělení a loučení se s pozemskými statky, světskými radovánkami,
s přátely a s vlastním tělem. Když bezbožný král amalekitský
Agag viděl, že smrt jeho se blíží, tu se chvěl'a třásl a s hrůzou
zvolal: »Tak-liž odděluje hořká smrt!?a 1. kniha Královská 15, 32.
Smrt dělila jej ode všeho, co mu milým a drahým bylo, a proto
nazval smrt hořkou. jak hořkou musela také býti smrt onomu
Iakomému a bohatému muži ve svatém evangeliu, jenž chtěl sto
doly své zbořiti a větších nadělati, a tu shiomážditi všecky věci,
které se mu zúrodnily, i zboží své, a duši své říci: »Duše, máš
mnoho zboží složeného na mnohá leta, odpočívej, jez, pij, hoduj la —
jenž ale slyšeti musel hromová a děsná ona slova, která řekl mu
Hospodin: »Bláznc, této noci požádají duše tvé od tebe, to pak,
eo*s připravil, čí bude?“ Lukáš 12, 20. ——Beze vší pochybnosti

i tento lakomec bud' řekl aneb u sebe tiše zalkal: »Tak-liž od
děluje hořká smrt?: A podobně a takto sténá a naříká každý
umírající, jehož srdce přilnulo ku světu tomuto. A nyní táži se:
ztrpčovalo toto loučení se se světem také smrt vpanenské Rodičky
Boží? O nikoliv! řeknete mi a máte pravdu. Cinilo jí snad smrt
těžkou oddělení od statků pozemských? Vždyť neměla žádných,
chudičkou byla, a když neměl Syn ani kam by hlavy své položil,
měla něco i Matka Jeho? Loučila se snad Maria těžko s radostmi
tototo světa? O, těchto radostí užila málo; vždyt“ nebyla Matkou

radosti, ale Matkou bolestí, a María také žádných radovánek
a zábav nevyhledávala, její jedinou radostí, největším potěšením
byl Sám Bůh; proto praví: ol zaplesal duch můj v Bohu, Spasiteli
mém, a velebí duše má Hospodinac. Lukáš 1, 46. 47. Aneb
loučila se snad těžko s přátely svými? Ach, vždyť přátelé její,
kteří dosud žili. byli duše svaté, na něž nebe samo čekalo, a proto
mohla k nim umírající María říci: »Opět maličko a uzříte mne ——
opět vás uzřím a radovati se bude srdce vaše, a radostí vaší
žádný neodejme od vásar. jan 16, 16. a 22. (Slova Kristova
k apoštolům). — Ano, ani odloučení její od těla nezavdalo při
činy k smutku; neb jak učitelové církevní učí, toto odloučení od
těla u Marie nebylo ani násilným, ani bolestným, ale klidným,
tichým, beze vší bolesti; vždyť María nebyla hříšníci, jako lidé
jiní; a mimo to trvalo toto odloučení duše její od těla jenom
kratičký čas, poněvadž duše její opět brzy s tělem se spojila,
a dnes právě připomínáme si ten den, kdy duše její i stělcm na
nebe vzata jest za plesu a jásotu sborů andělských. Tomu učí
nejstarší podání. — V pravdě tedy nebylo nikterak těžkým
loučení se Marie s tímto světem a loučení to ani neztrpčovalo
její smrt.
_
Křesťané! Jakým bude jednou toto naše loučení? Odpověď
dává to dobré přísloví: jaký život, taková smrt. Budeme-li tento
svět po čas svého života pozemského nepořádně mílovati, pak
budeme jej nezřízeně také milovati v hodince své smrti, pak naše
loučení se světem bude těžkým. jest-li ale už za živa tímto světem
po křesťansku pohrdáme, jsme-li pevně přesvědčeni o té vznešené
pravdě sv. náboženství, »že nemáme zde místa zůstavajíeího, ale
že budoucího hledámec k žid. 13, 14., milujeme-lí Boha nade
všecko, 6, pak buďme ujištění, že náš odchod ze světa tohoto
a loučení se s ním bude nám lehkým. Proto uposlechněmež na
pomenutí sv. apoštola jana: »Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž
na světě jsou. Miluje-lit kdo svět, není lásky Otcovy v něm. Nebo
všecko, co jest na světě, jest žádost těla a žádost očí a pýcha
života, kteráž není z Otce, ale jest ze světa. A svět pomíjí
i žádost jeho: ale kdo činí vůli Boží, zůstává na vékyc. I.jan 2,
15—17. Pak i naše loučení se s tímto světem bude nám lehkým,
jako Panně Marii. Nic neztrpčovalo Panně Marii její smrt; ano,
naopak mnoho věcí smrt její oslažovalo a milou činilo, o čemž
dále v díle
'
II.

Mezí mnohými okolnostmi, jež oslazovaly smrt Panny Marie
a jí líbeznou činily, byly zvláště dvě:
a) Že viděla Panna Maria oslavu svého Syna; b) počala po
žívati své vlastní oslavy.
a) Nejvřelejším přáním rodičův jest, viděti své dítky šťastnými.
K tomu směřuje veškeré jejich smýšlení a touha i všecko počínání
jejich, v úmyslu tom a za tím účelem pracují ve dne i v noci,
ano, rodičové starostliví utrhují si poslední sousto od úst, jen
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aby viděli dítky své v lepším postavení než sami jsou. Jak radují
se rodičové ze štěstí dítck svých! — Jak plesal stařičký otec
Jakob, když opět spatřil syna svého Josefa, když ho uzřel jako
velikého a mocného pána nad Egyptem!
Objimajc něžně a líbaie syna svého plakal radostí Jakob
a zvolal: Jížf veselý umru, že jsem uzřel tvář tvou a živého
tebe zůstavujia. Gen. 46, 30.
Zač prosila matkaJanova a Jákobova, když padla na kolena
před Pánem Ježíšem? Žádala nějakou milost pro sebe? Nikoliv.
Ale domnívajíc se že Pán Ježíš založí říši pozemskou, zvolala
prosebné: »Rci, aby tito dva synové moji seděli jeden na pravici
tvé a druhý na levici v království tvému. Mat. 20, 21.
A nyní se táži: kdo jest s to s důstatelt vylíčiti onu radost,
jakou pocítilo dnes srdce Marie Panny, když na nebe vzata byla
a tu velikou oslavu svého Syna spatřila? Maria milovala svého
Syna něžněji, než kterákoliv jiná matka dítě své milovati mohla.
A toho Syna viděla zde na zemi potupeného, pohaněného, tak
hanebně usmrceného.
Již jako dítě byl pronásledován zuřivým hněvem krále Hero
desa, jako muž po celé tři roky byl nenáviděn od mnohých a co
ncjukrutněji od náčelníků národa židovského pronásledován, až
konečně všechen lid za jeho smrt potupnou žádal a ji na Pilá
tovi vynutil.
Maria viděla Syna svého, jak visel na kříži mezi nebem
a zemí jako vyvrhel člověčenstva, patřila na to, jak se svíjel
v nejhroznějších mukách tělesných aduševních, zřcla, jak konečně
hlavy Své naklonil a skonal. A na tom nebylo ještě dosti. Jejího
Syna nebylo více na světě a nepřátelé dosud neustáli a pronásle
dovali I—loještě krvavě v učennících a snad i v Matce Jeho.

Co všecko musela jsi trpěti, ubohá Rodičko Boží!
Avšak dnes otevírá tobě smrt vstup do nebe — dnes vidíš
zcela jinak Syna svého v nebesích!
Syn tvůj sedí tu na výšinách nebeských pln velebnosti na
pravici Otce Svého nebeského! Synu Tvému odevzdána celá moc
na nebi i na zemi, tisíce a tisíce andělův padají před trůnem
Syna Tvého a zpívají ustavičně: »Svatý, Svatý, Svatýc; tisíce
a tisíce duší, krví tvého Syna vykoupených, klaní se a keři ne
výslovné velebnosti Jeho a pokorně skládají k nohám Spasitele
svého vítězoslavně koruny své, prozpěvujicc střídavě s kůry nebe
ských ,duchů Chvalozpěvy vznešené.
O jak radostné city pocítila jsi dnes, Rodičko Boží, při po
hledu tom! O zajisté šťastnou byla smrt, která ti otevřela brány
nebeské, kde Spatřila jsi tak velikou oslavu Krista Ježíše!
Křesťané milí! Kristus dosud často našimi hříchy a nepra
vostmi nejen tupen a pronásledován, ale i křižován bývá. Aproto
varujme se hříchů, mějme útrpnost s Kristem Ježíšem, mějme
s ním soustrast upřímnou. llleďme životem svým množiti čest
sami i u jiných, aby i naše smrt též nám vstup do krajin říše
nebeské otevřela.
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b) Smrt Marie Panny byla sladkou nejen proto, že spatřila
slávu a velebnost Syna svého, ale také hlavně proto, že sama
vstoupila ve_svou oslavu velikou.
Když Salomoun nastoupil panování své, přišla k němu do
komnaty královské staříčká matka Bethsabee »a krále, praví
Písmo sv., »povstal a šel jí vstříc a pokloniv se jí, posadil se na
stolici své; a postavena jest stolice matce králově, a posadila se
po pravici jeho:. 3. Král. 2, 19.
ježíš Kristus, ten nejlepší Syn, nedal se dnes zahanbiti
a předčiti něžnou láskou Šalomouna krále.
Také dnes povstal Syn Boží se svého trůnu a kráčel vstříc
milé matičce své a uvedl, usadil ji na trůn, který vedle nejsvě
tější Trojice Boží nejblíže stál. V úžasu velikém tázali se tu sbory
andělské a zástupové nebeštanů slovy písně velebné: >Kteráž jest
to, jež vstupuje z pouště, oplývajíc rozkoší, podepřena na milého
svéhOc? Píseň Šal. ,
Andělé a svatí věděli, že Maria jest Matkou jejich oslave
ného krále a proto vzdávali jí oslavu velikolepou, která dnes
započala a která nikdy nepřestane.
O jak veliké lásky a milosti dostává se této nejlepší dceři
od Otce nebeského, této nejnčžnější a nejpečlívější matičce od
' Syna Božího, této nejčistší nevěstě od nebeského ženicha Ducha Sv. !
Sv. ]an ve svém Zjevení 12., 1. spatřilvnebesích paní vzne
šenou: »l ukážalo se znamení veliké na nebi: žena, oděna slun
cem a měsíc pod nohama jejíma, na hlavě její koruna dvanácti
hvězda! — Sv. Augustin poznal hned v tomto vznešeném a ve
lebném obraze nejblahoslavenější Pannu Marii. — Blaženou byla
tedy smrt Panny Marie, která ji tak velikou-oslavou obdařila.
Kéž bychom i my dnes při tomto rozjímání o oslavě Ro
dičky Boží upřímně zatoužili po blaženosti nebeské! Tato touha
po nebi budiž ale též účinnou tak, abychom vbudoucnosti všecky
své skutky, všecky práce pro nebe podnikali; neboť touha po
nebi bez dobrých skutků nám pranic neprospěje.
Poznavše nyní, že smrt Rodičky Boží byla blaženou a šťastnou
proto, že Panna Maria neměla při svém odchodu z údolíslzavého
na sobě žádný hřích, že nezakusila žádného loučení se statky
\'ezdejšími, ale že spatřila oslavu svého Syna a že sama vstoupila
v oslavu svou, pronesme i my touhu po nebi takto:
Kéž bychom se dnes od Marie Panny naučili blaženě, šťastně
a slastnč umírati! Štastná naše smrt záleží na dobrém a ctnostném
životě. Žijme tedy ctnostně jako Panna Maria a pak zajisté 1 my
budeme sladce umírati. A aby se nám všem tak stalo, zvolejme
k závěrku rozjímání toho ku Rodičce Boží: »Pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti našíc. Amen.
Jan Gótschner, duchovní správce v Pardubicích.
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Svátek _na nebe vzetí Panny Marie.
Příčí
cma oslavy Matky Boží
»A bude hrob jeho slavný.:
lzai. 11, 10.

Pohled na hrob, v němž uložena jest tělesná schránka zc
mřelého člověka, vždycky bolně dojímá. Ať si v tom hrobě
odpočívá nemluvňátko nebo stařec, chudák čili boháč, pohlížíme
naň ne--li okem slzami zaioseným, aspoň srdcem truchlivě dojatým.
Dnes jako křesťané pravověrní patříme v duchu na hrob
a patření to nezavdává příčiny ani k pláči ani k bolnému po

vzdechu, nýbrž naopakkradostnému, anokblaživému rozechvění;
jestít to hrob, jenž v útrobách svých uzavíral neposkvrněnou
schránku tělesnou nejsvětější Matky Páně Marie.
hrobu božského Syna jejího předpověděl starozákonní
prorok lsaiáš, že bude slavný; rovněž se tedy muselo předpoklá
dati, že i hrob přesvaté Matky jeho Marie Panny bude oslaven
a že bude předmětem blaživé útěchy; a jako Syn její třetího dne
po své smrti z hrobu slavně povstal, tak lze bylo očekávati, že
svou všemocí učiní, aby duše máti jeho spojivši se za nedlouho
po smrti v hrobě s tělem, slavně z lůna země se k nebeským
výšinám povznesla.
ježto dnes konáme památku tohoto jejího přeslavného po
vznesení, představme si Marii Matku Boží v jejím vítězoslavném
ubírání se do nebe, které si:

I. vznešenými ctnostmi zasloužila,
ll. ajimiž nám okazuje, jak i my si příchod do
otčiny nebeské zasloužiti můžeme.

Pojednání.
I.

Bůh, jak učí žalmista v žalmu4, 4. podivna učinil sva
tého svého; a tuto moc svou nejpatrněji osvědčilpřepodivným
oslavením Panny Marie.
Praví zajisté o Sobě Pán ježíš: »já jsem vzkříšení a život;
kdo věří ve mne, byt' také umřel, živ bude na věky. jan 11, 25.
Tato utěšená přípověď, mající se vyplnit na všech věřících
při skonání světa, nejdříve se vyplnila na nejsvětější Rodičce Panně
Marii. Věřila v Krista a umřela a oživla na věky.
I vybízeje nepřátely své, jan 2, 19. 21: »Zrušte chrám tento
a ve třech dnech zase jej vzděláma, svou mocí dovedl, že, když
zbořili, usmrtiti tělo jeho, třetího dne je k novému nesmrtelnému
životu vzkřísil; a co učinil se zemřelým tělem Svým, totéž
k oslavení Své Matky Marie Panny učinil í s jejím do hrobu ulo
ženým tělem.
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Mámet' to z ústního podání, že po všem světě rozptýlení
sv. apoštolové k zvláštnímu pokynutí Ducha Svatého, všickni až
na jednoho, sv. Tomáše, se sešli v jerusalémě, aby u smrtelného
lože matky Páně byli očitými svědky blahoslaveného jejího sko
nání, a aby svou přítomností hrob její oslavili. Po třech dnech
dostavil se i sv. Tomášstoužebným přáním popatřiti ještějednou
na tělesnou v hrobě uloženou schránku její.
Ale jak ustrnul on a jak se podivili ostatní apoštolové, když
odvalivše hrobový kámen, na místě tělesných ostatků spatřili
v hrobě pouze roucha, jimiž ovinuto bylo svaté tělo její.
jako velel Kristus Pán Lazaruv hrobě odpočívajícímu: »La
zare, pojď vena, a on z hrobu živý vyšel, tak nedopustil, aby tělo,
v němž jeho tělo z Ducha Sv. se počalo a narodilo, v hrobě vzalo
porušení, a učinil svou všemocí, že jako všickni, kteří v Něho
věří, byť také umřeli, při skonání světa k věčnému životu po
vstanou, jcho přesvatá Máti třetího dne po svém úmrtí v hrobě
oživla a s tělem i s duší na nebe vzata byla.
Vidouce to apoštolové a rozšedše se brzy na to do celého
světa, všudy vyznávali: jak podivnou učinil Hospodin Marii vjcjim
nanebevzeti a jak slavný učinil hrob její.
Byla z toho radost veliká u všeho lidu, jenž zpraven otom
od sv. apoštolů, zbožnou vděčností a úctou dojat velebil Boha:
»Tak bude poctěn, kohož by koli král nebeský ctiti chtělc.
Esther 6, 9.
jestliže již zde na zemi byla taková radost z oslaveni Panny
Marie na nebe vzaté: tím roznicenějším potěšením uneseni byli
svatí nebešt'ané, kteří radujice se z každého hříšníka pokání čini
ciho, zplesali v nebeském chvalozpěvu a tázali se, patřice na Marii
do společnosti jejich přicházející: »Která jest tato, jenž vstupuje
z pouště rozkošemi oplývajícíc. Píseň Salom. 8,
Ověnčena ctnostmi a zásluhami uvítána tam v nadhvězdné
říši božským Synem svým oblažujicím pozdravem: »Pojď, budeš
korunovánac. Píseň Šalom. 4, 8.
My pak, pozemčané, hledíce v duchu za ní vzhůru se be
roucí, kojme se nadějí blahou, že i my podilu bráti budeme na
její slávě v té míře, jak jsme zde vynikali ctnostmi a zásluhami.
II.

V unášejicí písni Marianske, začínající slovy: »Tisickráte
pozdravujcme Tebec, oslavujeme Marii Pannu slovy moudrého
Siiacha: »jako cedr vyvýšena jsi na Libanm XXIV, 17. Cedr je
strom, jenž svou výši přerůstá všecko ostatni stromoví.
Tak Maria jako Matka Boží převyšuje touto důstojnosti
všecky lidi.
Cedrové dřevo jest lesklé, hladké a tak tvrdé, že je nepří
stupné červu; Maria neposkvrněna již v početí svém, a až do
skonáni svého nepřístupna byla hříchu; za to i tam na nebeském
Libanu jako cedr povýšena nad anděly a svaté, a vybízí nás
Rádce duchovní.
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odtamtud: »Blahoslavení, kteří ostříhají cest mýchc. Přísloví Vlll. 33.
a verš 35.: »Kdo mne nalezl, najde život a obdrží spasení od

Hospodinac.
Nuže! jako věrní ctitelové slyšme Marii, ostříhejme cesty její,
cesty ctnostného a přesvatého života jejího
Z ovoce na stromě cedrovém dozrávajícího vyrábí se olej,
jenž předměty jím natřené chrání proti trouchnivění a hnilobě;
tak i pravi ctitclové Marianští jsouce vyzdobeni jako olejem ma
rianských ctností, chráněni budou proti porušení hříšnému.
Přírodozpytcové tvrdí, že dým ze spáleného dřeva cedrového
se vyvinující zapuzuje od příbytků lidských jedovaté hady a jiné
zhoubné zeměplazy; ostříhejmež cest Marianských, následujme ji
v nevinnosti, v pokoře, v odevzdaností do vůle Boží, a ona v nebe
ském Libanonu jako cedr nade všecky svaté povýšená svou moc
nou přímluvou neškodné učiní všeliké pokušení k hříchu; jako
pryskyřice ze dřeva cedrového tekoucí jest hojivým uzdravujícím
lékem proti rozličným neduhům, tak Maria zásluhami svými tam
vnadhvězdném Libanonu zjedná lék proti uštknutí hada rajského
a opatří sílu, abychom povstavše z hříšného sna, oblékli sev Pána
Ježíše, v spravedlnosti žili a až do skonání svého v ní setrvali
a ovčnčeni spravedlnosti i my jako cedr povýšeni byli ve vlasti
nebeské.
*

*

*

Přičiňmež se a Bůh na přímluvu Rodičky Boží nám po
může; přičiníme se, abychom dnešní a všecky budoucí slavnosti
Marianske s pravým duchovním potěšením slaviti mohli; a za tím
úmyslem se vynasnažíme, bychom v smýšlení, mluvení a jednání
svém všeho se uvarovali, co Bohu bylo by nemilé, a abychom
vstoupivše v šlépčje Marie Panny na nebe vzaté, na stupeň kře
sťanské dokonalosti se vyšinuli, tělem zde na zemi, duchem v nebi
přebývali v blaživé naději, že Maria, až i my kbranám nebeským
se 'dostavíme, nás uvítá: Od této chvíle velebiti budou jako mne
i vás všickni blahoslavených duchův řádové. Amen.
Fr. Janda, děkan Karlštejnský & papežský komoří.

Neděle XI. po; Sv. Duchu.
Pohlížejme—k nebi v dobách pokušení, v čas utrpení
a v hodínce smrti.
»A vzevřev k nebi, vzdechl.:
Mar. 7, 34.

Kdykoliv božský Spasitel něco důležitého před se bral,
vždycky napřed k nebi pohlédl. K nebi hleděl, prve než hladový
zástup na poušti zázračně nasytil, k nebi hleděl, prve než přítele
Svého Lazara z mrtvých vzkřísil, k nebi hleděl, prve než přc
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velebné tajemství Své lásky při poslední večeři byl ustanovil, .

ano“Fprčď samým skonánim oči krví zalité vzhůru k nebi obracel.
Zkrátka: všecky Své divy a vykupitelské skutky zbožným pohledem
k nebesům posvčcoval. A podobně 1 dnes chtěje uzdraviti hlucho

němého, napřed k nebi vzezřel.
Nejmilejší! Známo jest vám, že každý krok, každé takměř
hnutí, každý na oko sebe nepatrnější čin milého Ježíše jest pří
kladem, jejž následovati máme, abychom ukázali, že jsme věrnými
učenníky Kristovými; rovněž tedy i to Jeho časté pohlížení k nebi.
Tímto pohledem k nebi na srozuměnou dává Pán Ježíš,
že i my často a živě na nebe vzpomínati, k nebi zbožně hledčti
máme; zvláště pak

1. v dobách pokušení;

2. v čas utrpení;
3. v hodince smrti,

o čemž dnes rozjímati budeme ve jménu Páně.

Pojednání.
\'ebe jest určeno pro člověka a člověk jest určen pro nebe.
Proto by člověk neměl nikdy oči svých 5 nebe spouštěti, ale
Spíše takměř ustavičně vzhůru hleděti, jak učí sv,_Ř_eh_o_ř
_naziánský,

řka: :Všickni živočichové bez rozumu jsoucí a bez vůle, mají
oči k zemi obrácené, poněvadž pro zem stvořeni jsou: člověku
ale dal Bvůh čelo vyvýšené, aby k nebi povznášel oči svých.
Clovčče! Zivot nebeský tvým má býti podílem a ne život nízkých
zvířat.

<<

Člověk chodí tělem příme

a to jej napomíná, aby vyhle

dával těch věcí, které svrchu (nahoře) jsou.
Jakkoliv ale již naše přimápostava takměř nutká, abychom
k nebi hleděli a tudíž naň častěji vzpomínali, přece vyskytují se
nejednou _zvláštní._okamžiky, kdy zapotřebí jest úsilovněji zraky
své vzhůru oblaceti.
1. Takový důležitý okamžik bývá, když pokušení svůdne
nás vábí abychom dopustili se hříchu těžkého.
'
no drazí přátelé, t_ohopřece nikdo upříti nemůže, že nad
cházejí v živote pro každého člověka hodiny nebezpečně lahodné
a k nepravosti mocně lakaj1c1hodiny, v nichžto ctnostanevinnost
velmi těžce zkoušena bývá; doznáte sami, že přicházivaji doby,
v nichžto slabý a vratký člověk velmi snadno ke hříchu sveden
býti může, kdy mu Slibná rozkoš kyne aneb plnění povinností
velkých obětí a sebezapření vyžaduje. Což ho tu asi odvede od
hříchu lákavého? co mu dodá zmužilosti, aby v pokušení zvítězil,
hříšnému vábení se opřel, svědomí, čest, nevinnost v neporušenosti
zachoval;> Jest to, drazí přátelé, pohled k nebi, živá naň vzpomínka.
»Zraky obiafme k nebia_,_dí_s\L_Cvp_i-ián, »by nás země ro_z

košcmi a lahodami svými neoklamalaa.
Tak magii.-LVMakkabejská vzezřením na nebe sílila sebe
i syny své, když ukrutný Antiochus přehroznými mukami toho
46*
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dosíci chtěl, aby od víry své a od zákona Páně odpadli. »Synáčkuz,
pravila k nejmladšímu, bojíc se aby neklesl, »vzezři na nebe,
a tak se stane, že se nebudeš báti toho kata.c 2. Mak. 7, 18.
A v skutku! Pohledem na nebe vzmužil se tak, že i tu nej
ukrutnější smrt podstoupil, než aby ku hříchu svolil. —
Pohledem, vzpomínkou na nebe zvítězil josef egyptský
v pokušení proti čistotě.
_"
Sv. Augustin dí: »Chceš-li jen opravdu na zemi vésti život
nábožný a svatý, není to věc tak obtížná. Celé to tajemství záleží
v tom, abys okusil věcí nebeských. Zkormoucena-li jest duše tvá,
k nebi obrať zraků svých a pak se milerád' podvolíš obětem,
jichž na tobě žádá Bůh. Opanovala-li srdce tvojcfl'áska k nebi,
pak si nevšímneš ničehož, co tě jindy k sobě/táhlo. Patř na
ptactvo! Povznese-li se hodně vysoko, marně se namahá myslivec,
aby je dostihnul.
Tak i ty, je-li mysl tvá povždy k nebi obrácená, bezpcčen
jsi před marnostmi

světa.<<

Ano, důvěrným a zbožným pohledem k nebi, živou vzpomínkou
na uchystanou v něm věrným ctitelům Božím nevýslovnou, věčně
trvající blaženost, nabývá člověk nadpřirozené síly proti hříchu
a proti úkladům ďábelským.
Naděje odplaty nebeské působí na srdce mocí neodolatelnou.
Duše, promlčmi—ta—toutolvěčnou pravdou, drtí rekovně všecky
vazby, které ji k zemi poutají a pro celý svět nespouští se přátelství
a lásky Boží.

“v

Za času sv. Augustina žila v Rímě vznešená paní, jménem
„Melanie Byla křestankou. Avšak bohata jsouc a mladosti slíčnou
prokvétajic, upadla jako mnoho jiných v pokušení. Okouzlena
leskem pozemských statků, dala se lapiti v osidla marnosti, šper
kovnosti a rozkošnictví. její příbuzný, mladý Volusian, ještě pohan,
cestoval delší čas 2 Ríma do Milána, kdež se seznámil se svatým
Augustinem. Marně se namáhal sv. Augustin, přivésti jej ku kře—
sťanství. Veškerévpokusy rozbily se o hrdost jeho srdce. Zatím,
co Volusian ze Ríma odešel, přihodilo se, že Melanie jednoho
dne rozjimala o nebi. Rozjímání toto velmi dojalo její šlechetné
srdce. Poznala totiž jasně marnost a ničemnost věcí pozemských,
jakož i že pro získání nebe nemá litovati žádné sebe větší oběti.
Následkem toho proměnila dočista dosavadní života způsob. Od
řekla se radovánek, svlékla se sebe všelikou nádheru, zasvětila
se službě lásky k bližnímu, konala kající a milosrdné skutky,
a tak neskvěla se více zevnitřnim leskem, jímž prve zraky jiných
po sobě obracela. Za nějakýčas přišed Volusian nazpět do Říma,
nemcškal ihned navštíviti Melanii. Než jak se podivil, uzřev pří
bytek, šatstvo, podobu její, slovem — všecko zcela proměněno.
»Co to? Melaniela ta'že se pln podiveni, »kde jest bývalá nádhera
domu tvého? Kam se podčla krása a šperkovnost tvá.> Kdo tě
tak přeměnilřa Tiše dí na to Melanie: >To učinilo nebe.<< Na to

teprv vypravuje mu s rozníceným duše zápalem, kterak rozjímání
o nebi rozum její osvítilo, srdce a život její zjinačilo; kterak po
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hledem k nebi se povznesla nade všecko, co dříve srdce její
poutalo, a kterak se ji proti nebi zdají všecky pozemské věci
býti malichernými a ničemnými. A hle! Tento vroucí výlev srdce
jejiho. tento živý jeji příklad, tento výpis nebeské blahosti, kterou
člověk již za živa ve službě Boží z části ochutnává a v naději
požívá, tak mocně dojaly duši Volusianovu, že se bez prodlení
na tom ustanovil, pohanství se odříci, víru křesťanskou přijmouti
a život svůj Bohu a ctnosti zasvětiti.
Ejhle, tak mocně působí pohled k nebi a živá naň vzpomínka,
na zušlechtění a posvěcení naše!
Než, na tom není dosti. Pohled k nebi nás také v těžkých
strastech a utrpcníchwdivotvorně potěšujc a občerstvujc.
' '2.'_Všichniřt5_bolestně zakoušíme, že tento pozemský život
nic jiného není, nežli putování slzavým údolím. Marně bychom
hledali člověka, který by se zde zcela a úplně blaženým býti
cítil. asto se nad ubohým člověkem shlukne taková bouře strasti
a nehod, že si div nezoufá. A co při tom nejsmutnějšího jest,
že ztrápené srdce jeho zhusta se vidí opuštěné a vší útěchy zbavené,
tak že trápení své mnohdykráte jiným ani svěřiti nemůže, poněvadž
by mu neporozuměli, pročež je v těžce sevřených prsou uzavřiti
a ztajiti musí. I což pak má tehdáž učinit, kam se obrátit, když
jej neštěstí poráží a hlava jeho malomyslně a beznadějně dolů
klesá? Č), tenkráte pohlédněte k jasným a krásným nebes pro
storám, kde se kratičký zármutek prďrňěříúje u věčnou radost.
Tehdáž oživte svou zemdlcnou naději vzpomínkou na utěšené
nebe

a ztr'ápené'srdce

vaše balsám

sladké

útěc-hy pocítí.
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Bukulánus vypravuje, že jistý kupec vypraviv koráb, cestoval do

mmě—Éířdiamanty,

perle a jiné klenotypřebohaté. Dav

si na stěžni vymalovati nejdražší indické poklady, pod nimi po
ložil nápis: »Naděje vše oslazujecl
A když pak na moři rozvzteklcný vichr děsně buráceti počal,
aneb když bouře zahynutím hrozila a tisíceré nebezpečí koráb
obklopujíc strachy nahánělo: tu postaviv se pod stěžeň a pohlížeje
na klenoty tam namalované, by zoufající takměř lodníky potěšil
a občerstvil, volával: »Naděje vše oslazuje.<<

Podobně naděje a vyhlídka na utěšené nebe divotvorně
v křížích a utrpčnich'občerštvuje,_sili a pot'ěšuj'e..— Sám božský
Spasitel, Kristus ježiš, tímto prostředkem své milé apoštoly po
těšoval; Předpovídaje jim totiž protivenství od zlého světa, poukazoval
na odkázanou jim v nebesích odměnu, ř-ka: »Budou vás bičovati
a budete v nenávisti všechněm pro jméno mé; ale nebojte se!
Kdož setrvá až do konce, ten spasen bude.
Maličko, a zármutek váš obrátí se v radost.
Radujte se a veselte se, hojná jest odplata vaše v nebesích ťa
A tím se řídivali všickni svatí mučenníci, těšícc se v mukách
vzpomínkou na nebe.
Sv. Agapitus, když mu kolem do kola hlavy žhavé uhlí kladli,
takto zvolal: >Trp jen, milá hlavo, co nevidět budeš v nebi

korunována“
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Když vladař Publius sv. vdově a mučcnnicí Felicitě při
mlouval, aby modlám obětovala a nad syny svými v květu
mladosti se nacházejícími se smílovala, tato obrátivši se k synům,
pravila: »Patřte jen k nebi, ó dítky mé, tam vás očekává Kristus
se svými svatými. Bojujte zmužile pro duše své a okažte se věr
nými v lásce Kristově—.cI zemřeli všickni radostně a ochotně pro

víru svou
Když svatý Simforian, pro víru Kristmu by\ odsouzen, na
popravište \'Tečenbyl, tu matka jeho při\olávala mu: »Ach, synu,
rozmilý synu' Buď pamětliv života věčného, který tobe \ nebi
jest připraven. K nebi \'zevří a na Toho, Jenž tam kraluje, vzpomeň;
nebot" se tobě ži\ot neodejmc, ale v blaženější promění. c Svatá
__Lidvina38 let byla nemocná a pohled na \last nebeskou na
plňoval ji útěchou a neoblomitclnou tipěli\ osti.
3. jakož pak pohled na nebe a živá naň vzpomínka v trápení
potěšuje: tak posléze hořkou hodinu smrti oslazuje, m) sl upokojuje
a odchod na věčnost ulehčuje.
Tam za bránu Jerusalémskou \lekou židé mládence 5\ ateho
Štěpána, aby ho ukamenmali. ],ako deštivý pří\al hrnou se naň
špičaté kameny se všech stran. Udy jeho všecky jsou spřcráženy,
z množství ran krvácí jeho tělo. ]aká to hrozná smrt \' mladjstvém
věku! Než aj! Co to slyším? Písmo svaté dí, že umírající Stěpán
zvolav: »Pane ježíši, přijmiž ducha méhoa, _usnul v Pánu. Podivná
věc! Uprostřed tvrdých a ostrých kamenů, jako na měkkých po
duškách blaženě usnul, jsa plný bolestných ran a řinouci se z něj
krve, na celém těle strašlivě zmučený v květoucím věku jen usnul ;
při bouřlivém hučení chrastícího kamení a při hrůzném křiku roz
lícených židů nejináč než jako při nějaké líbezné hudbě sladce
a blaženě usnul v Pánu. A což pak mu osladilo tu tak hořkou
hodinku smrti? Pohled na nebe. »Vidímc, volá Stěpán radostí
všecek opojený, »vidím nebesa otevřená a Ježíše na pravici Boží
stojícíhOa! Jako by volal: »Vidim, an mi kyne k sobě; vidím, an
vstříc vychází, by mne do nebe svého uvítal; vidím anděly, jak
mi chystají nevadnoucí věnec, korunu ze drahého kamení. A proto
se smrtí nelekám, ale těším se na nic.
Bylo to roku 288 po narození Páně, když se jednoho dne
valili zástupové—k popravišti v Rímě ku neobyčejnómu divadlu.
Bylat' tam postavena soudní stolice, na níž se usadil císařský
soudce; nedaleko odtud zapálena hranice dříví; tu přinesli po—
chopové veliké, železné, roštu podobné lůžko, postavivše ho nad
žhavým plamenem. již již se celé rozžhavilo. — Všecko napnutě
čeká, co se asi díti bude. Tu na dané znamení přivádějí mlá
dence. jest to svatý jáhen, jmenem Vavřinec. Vypadá bledý
a zohavený, maje na sobě známky vytrpených již velikých muk.
Hněvivě pohlíží naň pohanský soudce, ukazuje mu na rozpálený
rošt a praví: »Vol si jedno ze dvojího: buď obětovati bohům
našim, anebo za živa upálenu býti<<. Bez rozmýšlení ubírá se
Vavřinec na smrtelné ohnivé lůžko; tu mu svlékají šaty a při
vazují k roštu. Hrůza pojímá diváky; avšak svatý mládenec ne
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mění ani dost málo své tváře; 'oči jeho září radostí a Iiby' úsměv

pohrává kolem rtů jeho; jest mu, jako by na růžích ležel; ze
spálených oudů jeho rozlévá se vůkol přelíbezná vůně. Zdá se ke
všem mukám býti jako necitelný, a když jedna strana dost pe
čena byla, volá sv. Vavřinec: »Na jedné straně již jsem dost
upečcn, dej mne obrátíte. A vladař maje za to, že se mu po
smívá, dal jej obrátit. Konečně pohlížeje k nebesům, umírajícím
hlasem šepce sv. mučcnník: »Děkujitobě, Bože můj, žes mne hod
ným učiniti ráčil, vstoupiti do svatyně Tvé věčnéa! Načež skonal.
Nejmilejší! Trnete nad tímto hrozným mučennictvím! Divítc
se té tichosti, pokojnosti a radosti, s jakouž mladistvý Vavřinec
strašlivou smrt podstoupil! I odkud bral sílu a útěchu v této
době.> Zajisté vás neušlo, že to byl pohled k nebesům, živá vzpo
mínka na onen nebeský ]erusalém, do něhož jej smrt uvede, kdež
Bůh setře všclikou slzu s očí svých miláčků, kdež nebude smrti,
ani kvílení, ani křiku, ani bolesti více.
*

*

*

Rozmilí v Kristu! V kázání dnešním jsme se přesvědčili, jak

blahodatně a požehnaně působí duchovní pohledknebi, t.j. častá
a živá naň vzpomínka na naši mravnost, spokojenost, na naši
ctnost a blaženost. Nezanedbávejmež zraky své častěji k nebi
obraceti, zvláště ale v těch vážných dobách, o nichž jsme právě
slyšeli, v době láka\rěl_io__pokušeni, v čas bolestného utrpení
a v hořkou hodinu smrti. Vzpomínka na nebe budiž nám záštitou
a úzdou proti všelikým hříchům; budiž nám podnětem a ostnem
ku nejvznešenějším ctnostem. Pomyšlení na nebe budiž nám po
silou v malomyslnosti a útěchou v zármutku; nadějeplný pohled
k nebi budiž nám lékem, podporou a upokojením proti hrůzám
smrti a libým průvodčím na věčnost! Amen.
'
Jan Gótschner, duchovní správce v Pardubicích.

Neděle XII. po SV. Duchu.
Ježíš božský Samaritán.
»Samaritán —milosrdenstvím hnut jest.:
Luk. 10, ' ' .

Myslete sobě, rozmilí, člověka těžkými ranami pokrytého,
krví zbarveného, obnaženého, jenž ode všech lidí opuštěn v zápasu
se smrtí pod širým nebem na kamenité odpočívá půdě. Co as
myslí, co doufá, co přeje si člověk ten ubohý;> T Nešťastníka
takového představuje nám dnešní sv. evangelium. »Clověk jedem
tak vypravuje Kristus u sv. Lukáše »sestupoval z jerusaléma do
]ericha a upadl mezi lotry, kteříž oloupivše jej a zranivše odešli,
odpolu živa nechavše.<<
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C) jak smutný byl stav člověka toho nešťastného! Tělo jeho
svíraly bolesti ran těžkých, které mu spůsobila zloba a lakotnost
lupičů necitclných, a duši soužila myšlénka, že snad beze vší
pomoci v trapném soužení musí rozloučiti se s timto světem
Avšak ležel na cestě veřejné, na cestě, která vedla k velikému
a lidnatému městu Jerusalému. A tu právem kojil se nadějí, že
některý z kolem jdoucích jej spatří, nad bídou jeho ustrne &
laskavě se ho ujme. Přišel jeden a minul jej; přišel druhý a
neposkytl mu pomoci žádné. Teprv cizinec jeden, Samaritán,
který cestou tou se ubíral, smiloval se nad nešťastným zraněným.
Přistoupil k němu a rány jeho vymyl, nalil do nich oleje a vína,
ovázal je a dovezl nešťastného do nejbližší hospody, kde ho s nej
větší péčí ošetřoval.
A kdo jest tento milosrdný Samaritán, jehožto lásku a
dobrotu líčí nám dnes evangelista Páně? Sv. Ambrož a jiní sv.
otcové tvrdí, že jest to Sám Syn Boží Který proto přisel s nebe
na svět, aby rány naše krví Svou vyhojil a nás smrtí Svou od
věčné smrti zachránil. A v duchovních rozjímáních sv. Teresie
čteme: »Uřad lékaře vykonával na zemi přede vším Pán, jelikož
nezhojitclné churavce od neduhů tělesných a duše od hříchů
hluboko vkořeněných uléčiti ráčilc. Tou příčinou Sám Sebe pojme
noval jménem tim, řka kdysi: »Nepotřebujít' zdraví lékaře, ale
nemocníx. Mat. 9, 12. A tak sobě Jeho Velebnost vždy počínala,
vždy se lékařem ubohého člověčenstva prokazujíc a k Samaritánu
se přirovnávajíc, kterýž olejem a vínem toho léčil, jenž upadnuv
mezi lotry oloupen, zraněn a polomrtvý ležeti zůstala. Septem
medit., in orat. Domini. Med. 6.
O kéž bychom v soužení, v bídě & opuštěnosti své nezapo
mínali na tohoto nebeského lékaře, Samaritána božského! Neboť
On jest naší nejlepší útěchou, v Něho úplně a jistě důvěru svou
skládati můžeme. Poslyštež mne s ochotnou pozorností, když
o tom dále mluviti budu ve jménu Páně.

Pojednání.
Potká-li nás nějaké neštěstí, navštíví-li bída příbytek na'š a
uvrhne-li nemoc trapná tělo naše na lůžko bolestné: tu máme
jedinou myšlčnku, jedinou jen touhu, aby nám někdo pomohl,
nás potěšil, bolesti naše umírnil. I utíkáme se v případech tako
vých prosebně k svým přátelům, o pomoc voláme k bližním
svým. — Avšak jak často bývá tato prosba a toto volání naše
marné! Neboť lidé v přečetných strastech tohoto života nám
pomoci nemohou, byt' i s největší ochotou přispěti nám chtěli.
— Pozorujte jen matku, kterak vroucně k srdci vine dítě nemocí
bolestnou sklíčené; vizte, kterak pláč a nářek jeho hojnými
slzami a vřelým celováním ukonejšiti usiluje, avšak vším tím
pomoci mu nemůže. Okem bolným pohlíží syn vděčný na nemocné,
vyschlé, se smrtí zápasící tělo upřímné matky, otce laskavého
dnem i nocí dlí u lůžka drahých rodičů svých, léky rozličné
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podává k umírnění bolesti, — avšak při životu je zachovati není
v moci jeho. S hrůzou pohlíží každý na černá \'alící se mračna
na obloze nebeské, — avšak krupobití odvrátiti, přívaly zastaviti
a povodně odstraniti nemůže žádný z nás. .\[nozí pak lidé, ač by
nám přispěti mohli, jsou tak zatvrzelí, že svévolně v protivenství
se od nás odvracejí a všelikou pomoc odpírají, jak toho příklad
máme na židovském knězi a levitovi v dnešním sv. evangeliu.
Jinak jest to však u Samaritána božského, Ježíše Krista;
On nám vždy pomoci můžc, poněvadž jest všemohoucí, On nám
též vždy pomocí chce, poněvadž jest nejvýš dobrotivý.
a) Radujme se, rozmilí, v srdci svém, ježto v každém soužcní
máme přítele mocného, který nás potěšiti, bídu uleviti a bolest
umírniti může, poněvadž Jemu není nic nemožno. Jemu, jak Sám
ústy Svými praví u sv. Mat. 28. 18., dána jest všeliká moc na
nebi i na zemi. Tisícové cherubínů a sei-afínů čekají na pokynutí
Jeho, a' při pouhé ozvčně jména »Ježíšc třesou se i duchové pe
kelní. Zívlové zemští: voda, oheň i povětří poslouchají na mocné
slovo Jeho; vše, co se hýbá a co žije, pohybuje se a žije mocí
Ježíše Krista, bez Jehožto vůle ani jedinký vlas nepadá s hlavy
naší. Těla nemocná uzdravuje a mrtvé opět k životu povolává.
Ze tomu skutečně tak, o tom přesvědčují nás skutky, které
náš božský Samaritán konal za Svého na této zemi pobytu.
Pouhou vůlí proměnil vodu ve víno v Kaně Galilejské. Jan 2.;
několika jen chleby nasytíl tisíce lidí na poušti Mat. 14., na prosbu
apoštolů Svých rozkázal mocnému větru, a moře rozbouřené se
utišilo. Mat. 8. Noha jeho svatá kráčcla po moři, jako po suché
zemi Mat. H; kletbu vyřkl nad stromem fíkovým, a tento ihned
uschnul. Mat. 21. A když na kříži dokonával, zatmělo se slunce,
země se zatřásla v základech svých, skály se pukaly, opona
chrámová se roztrhla a hrobové se otvírali, vydávajíce z lůna
svého kořist uchvácenou. A kdo vypíše celou řadu oněch lidí
nešťastných, kterýmžto mocný ten Samaritán božský navrátil
opět řeč, zrak, sluch, zdravé údy a tělo malomocné opět uzdravil;>
Evangelista Páně sv. Matouš 15, 30. vypravuje nám tyto skutky
Ježíšovy krátce takto: »1 přistoupili k Němu zástupové mnozí,
majíce s sebou němé, slepé, kulhavé, mdlé a jiné takové bídné
mnohé; i kladli je k nohoum Jeho, a On uzdravoval jez. Ano
i zlí duchové poslouchali mocného rozkazu Páně. Mat. 8. Aby též
dokázal božský Spasitel, že jest pánem života i smrti, vzkřísil
dceru Jairovu, mládence v městečku Naim a Lazara v Bethanii,
který již čtyři dni v hrobě ležel, opět k životu povolal, řka:
»Lazare, pojď ven!“ Což divu, že lidé vidouce tyto skutky
Spasitelovy velebíli moc Jeho, volajice: =>Kdybytento nebyl od
Boha. nemohl by takové věci činitia. Taková jest, rozmilí v Kristu,
moc Ježíše Krista, božského Samaritána, který podnes trápení
od nás odvrátiti, bídu odstraniti a bolesti naše umírniti může,
poněvadž všemohoucí jest; Jemu nic není nemožného učiniti.
b) Avšak chce nám Ježíš v soužení našem přispěti, chce nám
pomoc Svou poskytnouti? — Nepodobá se Spasitel onomu knězi
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a levitovi židovskému, kteří sice viděli člověka na cestě zraněného,
vzdychajícího, opuštěného, ale žádné útrpnosti nad ním neměli, bez
pomoci ho zanechavše? —- O kdož by z nás domýšlel se něčeho
podobného o božském Samaritánu, Kristu Ježíšil.> Srdce Spa—
sitelovo jest zajisté naplněno největší láskou a dobrotivostí k synům
lidským. Zdali může někdo z nás představiti sobě otce, jenžto by
dítkám svým v trápení a v bolestech nechtěl ku pomoci přispěti
ani tenkráte, když by úpěnlivě k němu volaly? A byt' i skutečně
některý otec pozemský byl tak zatvrzelý a nemilosrdný, že by úmyslně
dítky své v bídě a v neštěstí opustil, jimi opovrhl, — o Ježíši
našem přesvědčuje nás Písmo svaté, že jest pouhá láska, která
zvláště k opuštěným, k nešťastným a rozličnými neduhy sklíčeným
vřele lnula. Nebylo potřebí žádných proseb; ——pouhý pohled,
povzdech a slza hořkosti postačovala božskému Samaritánovi, —
a již balsám útěchy vléval v srdce zarmoucených a mocnou vůlí
Svou stiral slzy trpících. — On slyší nářek, vidí kanoucí slzy
po tváři vdovy Naimské a aniž by Jej tato prosila, odstraňuje
zármutek opuštěné, an ji navracuje syna vzkříšeného. On vidí
neštěstí slepých, bídu kulhavých; slyší vzdechy šlakem poražených,
a ihned vztahuje nad nimi pravici Svou k uzdravení jich. Bída a
neštěstí jiných tak ranily srdce Jeho laskavé, že hojné prolé\ al
slzy nad městem Jerusalémem, o němž věděl, že krutý stihne jej
trest spravedlnosti Otce nebeského. Útrpné ženy, které plakaly
nad bolestmi Jeho, těšil slovy laskavými: »Neplačte nade mnou,
ale plačte samy nad sebouc. Luk.? _ , 28.
kdož by chtěl ještě pochybovati o lásce Krista Ježíše.>
Kdož směl by rouhavě smýšleti v srdci svém, že nám ten božský
Samaritán v zármutku a v soužení ku pomoci přispěti nechce!?
Tam na Golgotu pohleď v duchu svém, křesťane drahý; na kříž
obrat zrak svůj! Tam mizí všeliká pochybnost, na dřevě kříže
zpečetil On krví Svou lásku k nám převelikou. »Tak velice miloval
jsi mnec, vzdychá sv. otec Augustin, »že jsi i krev Svou na vy—
koupení dal za mne. Miloval jsi mne, Pane, více nežli Sebe, nebo
jsi umříti chtěl za mne!c Solilog. an. ad D. c. 13. S životem
pozemským nevyhasla však láska v srdci Samaritána božského
k ubohému člověčenstvu; On neopustil milované dítky Své. »Aj
já s vámi jsem po všecky dny až do skonánísvětaa. Mat. 28, 20.
Tak volá k nám ze svatostánku. Stále dlí ještě mezi námi, stále
plápolá láska Jeho k synům lidským; podnes chce nás těšiti,
bídu od nás odvrátiti a nemoce naše léčiti, i v hříších chce se
nás ujmouti. »Co se tedy lekáš, ó hříšníče, jestliže jen hříchu
svého nenávidíšř! Vracíš-li se kajicně, i kterak by mohl tebou
povrhnouti Ten, kterýž s nebo sestoupil,'aby tč hledal, před Ním
utíkajícíhOc;> praví sv. Tomáš z Villanóvy.
Filip III., král španělský, ležel na smrtelném loži. Kbolestem
těla přidružily se také nejhroznější muky duševní. V úzkosti srdce
svého dal si zpovědníka svého, kněze Florencia, předvolati,jemuž
tělesné a duševní bolesti své žaloval. Tu ctihodný otec duchovní
vzav kříž a drže jej k očim krále, pravil vážněa důrazně: »Králi!
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zde máte svého Boha a Vykupitelc. Vizte! tent' jest pomazaný
Páně, tent' to, jejž Bůh Sám pomazal olejem radosti, a tento sv.
olej útěchy, radosti, síly a spasení vylévá se s hlavy Pomazaného
do každé věřící duše a přinášípotěšenizarmouceným, sílu slabým,
pokoj souženým, útěchu skličeným, úlevu trpícím, občerstvení
mdlým, uzdravení nemocným, odhodlanost a posilu umírajícím.
V Něj jedině se důvěřujtc a naleznete ulevcni.<<Pln dětinné víry,
pln svaté důvěry chopil se umírající král kříže, mnohokráte jej
políbil a ustavičně tisknul k srdci, kterýž ho zázračně potěšil.
Z úst jeho bylo již jen slyšeti: >O můj Vykupitcli! ó Kriste!
ó Pomazaný Páně! (Mehlerovy příklady.)
Ku Ježíši, božskému Samaritánu, upřeme i my, nejmilejší,
zrak svůj v každé bídě tělesné i duševní! Ont' jest jedinou útěchou
naší; Ont' mocný, aby nám pomohl; Ont' nejvýš dobrotivý, takže
každého času nám pomoci chce. K Němu tedy utíkejme se
v dobách zármutku a trápení, ježto Sám vybízí nás, an dí: »Proste,
a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám
otevřeno.<=

Moc jeho ncvystihlá a láska dobrotivá nenechá žádného
odejíti bez pomoci a bez útěchy. Každý zajisté s důvěrou k Němu
se utíkající zakusi na sobě slova utěšitelná, která čteme v žalmu 90:
»Poněvadž ve mne doufal, vysvobodim jej; ochránim jej, poněvadž
poznal jméno mé. Volati bude ke mně, ajá vyslyším ho; s nim jsem
v souženi; vytrhnu jej a oslavím jejc. Amen.

Václ.Vintera.

.F'Šzw—l—

Řeěi příležitostné.
Slavnost Poreiunkuly (sv. Františka Seraf).
Konec lásky k světu jest zkáza — konec lásky k Bohu

spása.
»jho mé zajisté jest sladké a břímě mé
lehké.:
Mat.
'

Jako zvláště ve mnohých chrámech řádu sv. Františka, tak
i zvláštním dovolením v našem chrámu Páně každoročně se opětuje
slavnost Porciunkuly. Slavnost tato jest výroční památkou onoho
dne, kterého se zjevil Pán Ježíš dle hodnověrných zpráv svatému
Františkovi v milém mu kostelíčku »Porciunkula- zvaném. Kristus
Pán pravil sv. Františkovi: »Frantjšku, žádej zač chceš, pro spasení
národů.: I odpověděl světec: >Zádám odpuštění viny a trestu,
plnomocné odpustky všem, kdož kajicně ve chrám tento vkročivše,
upřímně se vyzpovídaji.: Kristus Pán sv. Františkovi odvětil:
»Jdi tedy k mému náměstku a žádej od něho ve jménu _mém
těchto odpustkův.: ——Scl tedy svatý František do města Pisy,
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kdež se tehdejší papež Honorius III. zdržoval', a žádaných
odpustků pro kostelíček dosáhl. Tyto odpustky dány byly
později pod jistými podmínkami chrámům řádu sv. Františka
a některým jiným kostelům, mezi nimiž jest též chrám náš, v němž
oltář sv. Františka a bratrstvo téhož světce se nachází. -— Kdy
koliv si připomínáme sv. Františka Serafinského, vždy si jej před
stavujeme klečícího pod svatým křížem, rozjímajícího lásku Ukři
žovane'ho, rozníceného láskou k Ježísi Kristu, přijímajícího na těle
svém pět ran Krista Pána. Tak víme, že obyčejně též malován
a představován bývá sv. František. — Sv. František žil ku konci
12. a počátkem 13. století. Život křesťanský byl tehdy málo
utěšený. Veliká většina jich bylo živo více dle těla, nežli dle
ducha. ——Nevědomost, divokost a požitkářství zavládlo. —
Sv. František jest mimo sv. Bernarda, sv. Dominika a jiné
nábožné a svaté muže jeden 7.nejpřednějších vzorů kajícího, zbož
ného a, svatého Života doby tehdejší. — Mužové tito byli od
Boha vyvolení, by slovem a příkladem roznítili křesťany ku pohrdání
světem, ku lásce k Bohu. Heslem sv. Františka, jež častěji pod
svatým křížem opakoval, bylo: »Můj Bůh -— moje všeckm. ——
A dobře měl sv. František, že zavrhl lásku ku světu a zvolil lásku
k Bohu. Neboť na výsledku neb konci vše záleží. A konec lásky
ku světu jest zkáza,

kdežto

konec lásky

O tom ke cti a chvále sv. Františka.

k Bohu jcst spása.

7——

Pojednání.
Co podává svět synům a dcerám svým? Rozkoše tělesně,
—-.statky a peníze —-čest a důstojenství. Po tom též milovníci světa
touží. Proto píše též sv. apoštol Jan: »Vše, co jest na světě, jest
žádost těla, žádost očí a pýcha životac I. Jan 2, 16
1. Svět poskytuje radosti tělesné. — Jak mnozí a mnozí
jsou i mezi křesťany, kteří hříšným způsobem těmto tělesným
žádostem se oddávají! »Smilství pak a všeliká nečistota neb
lakomstvi nebuď ani jmenováno mezi vámi, jakož se sluší na
svatéc. Efes. 5, 3. Tak napominá sv. Pavel křesťany první, a přece
dle slov téhož sv. apoštola rmnozí chodí, o nichž jsem častokráte
pravil vám, (nyní pak i s pláčem pravím), že jsou nepřátelé kříže
Kristova, jichžto konec jest zahynutí, jichžto Bůh břicho jeste.
Filip. 3, 18. 19.
Ano, konec těchto, kteří hříchům tělesným hovi, jest za
hynutí. Písmo svaté nám toho zřejmé doklady podává. ——.Lidé

před potopou oddávali se slepě žádostem tělesným — jedli, pili,
ženili se a vdávali —- na Boha však a na napomenutí Noemova
nedbali. I řckl Bůh: »Vyhladim člověka, kterého jsem stvořil, ze
země —-: nebo líto mi, že jsem je učinila. Jen ctnostný a spra
vedlivý »Noc nalezl milost před Hospodincmv.. !. Moj. 6, 7. 8.
Hle, konec tělesných žádostí bylo zahynuti ——všeobecná
potopa. —
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V Palestině, dřívější zemi zaslíbené, jest až posud mrtvé
moře. Nazývá se mrtvým, poněvadž v moři tomto a v blízkém
jeho okolí žádný živočich, žádná bylina se nedaří __ pusto a prázdno
kolkolem, jen dusné páry a zápach otravují okolí. — Známo vám,
že moře toto jest na tom místě, kde stála města Sodoma a Go
morrha. ——Bůh zahladil města tato ohněm a sírou, vysvobodív
odtud Lota s rodinou jeho. — A proč zahubil Ilospodín města
tato.> Pro hříchy tělesně ——hříchy nečistoty,

z nichž jeden na

vždy od města Sodomy _- sodomský nazýván jest. —-II,lc konec
hříchů ——
bylo zahynutí časné a věčné. — Mrtvé moře na všechny

časy jako hrozivým prstem ukazuje na přikázání šesté: »Nese
smilníš.a — Byl boháč, jak víme ze sv. evangelia, který »na
každý den hodoval skvělea, „_ oddával se hříchu tělesnému, ne
střídmosti.

Konec jeho zase zkáza, zahynutí. —-—V pekelných
mukách hrozných volal: »Otče Abrahame, smiluj se nade mnou
a pošli Lazara, at“ smočí koncc prstu svého ve vodě a ochladí
jazyk můj; neb se mučím v tomto plamenua. Luk. 16, 24. Avšak
nadarmo jeho volání — konec jeho hovění tělesným žádostem
byla věčná zkáza. —»

'
Kristus Pán přišel na svět, aby nás od věčně zkázy vysvobodil.
Proto též nás učil i slovem i příkladem přemáhati žádosti tělesné. ——

Volá: »Kdo chce za mnou přijíti, zapří sám sebec; volá dále:
»Kdo miluje život svůj, ztratí ho: a kdo nenávidí života svého
na tomto světě, k životu věčnému ostříhá ho:. jan 12, 25. jinými
slovy: Kdo na tomto světě tělu svému ve všem i ve hříšných
žádostech hoví, ztratí život věčný, kdo však tělu svému odpírá
hříšné požitky a rozkoše, ten ostříhá i duši i těla ku radostnému
životu věčnému. Kristus Pán svým příkladem nás učil tělu častěji
í potřebný pokrm odpírati
On se postil čtyřicet dní a nocí.
Ten, »jenž otevírá ruku Svou, a naplňuje všelikého tvora po
žehnáníme, chtěje za nás trpěti a nám příklad dáti, octem a žluči
napájen byl, volal: »žíznímc v palčívých bolestech na kříži.
Tyto bolesti ]ežíše Krista sv. František pod sv. křížem
častěji rozjímal, v této škole sv. kříže naučil se sv. František

trpěti, tělo své krotiti, službě Boží podrobovati. ——Tělo své a
lidské vůbec přirovnával ku mezkovi, kterého, by nezbůjnil příliš,
třeba vždy prací zaměstnávati, přebytečné potravy mu nedzivati,
příliš mu nehověti. Proto sv. František stále pracoval duchovně
i tělesně, stálou prácí bratřím svého řádu odporučoval, časté posty
konal, hrubý oděv nosil, na tvrdém loži lehával a jiné kající
skutky konal. — Tak nenáviděje tělo své ostříhal duši svou
ku životu věčnému. —- Cíňme každý dle svého stavu podobně
jak světec tento.
2. Svět podává milovníkům svým statky a peníze. Než
sklame se, kdo jen po statcích a penězích se shání a v nich pokoj
vyhledává. — V pravdě bohatý jest ten, kdo spokojen jest s tím,
co má na časných statcích. Sv. jan Zlatoustý praví: >Když vidíš
někoho, jenž ještě mnoho si žádá,ppovažuj jej beze všeho za nej—
chudšího, kdyby měl sebe více pokladůa. A dále uvádí sv. jan

Zlat. tento příklad: :>]istěbychom za zdravého ncpokládali člo
věka, který ustavičně žízeň má, i kdyby měl ve všem přebytek,
kdyby i u řek a pramenů bydlil.: A vy, nejmilejší, sami vite
z vlastní zkušenosti, jak mnozí lakomci nespokojeni, nešťastni jsou
vždy více statků a peněz si žádajíce, vždy bídy a neštěstí se
bojice. obyčejně ani sobě ani jiným ničeho nepřejíce. — Statky
a peníze na tomto světě nedovedou srdce člověka uspokojiti.
Nemirná touha po statcích těchto vede často ku největším nespra
vedlnostem a hříchům — a konec této nemírné a hříšné žádosti
jest věčná zkáza. — Vzpomeňme si na známého bohatce, o němž
Kristus Pán ve sv. evangeliu vykládal. »Pole člověka jednoho
bohatého přineslo hojné úrody: i přemýšlel sám u sebe řka:
Co učiním, neb nemám, kde bych shromáždil úrody své. l řekl:
Toto učiním: Zbořím stodoly své a nadělám větších a tu shro
máždím všecky věci, kteréž mi se urodily, i zboží svá a dím duši
své: Duše máš mnoho zboží složeného na mnohá leta; odpočívej,
jez, pij, hoduj. ] řekl jemu Bůh: Blázne, této noci požádají duše
tvé od tebe, to pak, cos připravil, čí bude? Takt' jest, když sobě
někdo shromažďuje poklady a není v Bohu bohatýa. Luk. 12,
16—21. Dle těchto slov Krista Pána pravé bohatství záleží v do
brém svědomí a v dobrých skutcích. ——Tomu nás Kristus Pán
opět svými slovy a svým příkladem učil. — On volá: » ,ádného
život nezáleží v hojnosti těch věcí, kterými vládnec. Luk. 12, 15.
»Co jest platno člověku, byt' všecken svět získal a na své duši
škodu trpělřc Mat. 16, 26. Ježíš Kristus v chudobě od jesliček
až na kříž vždy zůstávaje Sám o Sobě praví: >Lišky doupata
mají, a ptactvo nebeské hnízda: ale Syn člověka nemá, kde by
hlavu sklonila. Mat. 8, 20. Ano Kristus Pán se dokonce vyslovil,
že bohatství jest tak mnohým překážkou v dosažení království
nebeského. »Snázet' jest velbloudu skrze díru jehly projití, nežli
bohatému vejíti do království nebeskéhOa. Mat. 19, 24. Podle
těchto slov a příkladu svého Spasitele řídil se sv. František.
Chudobu a chudé od své mladosti si zamiloval, značného dědictví
otcovského ochotně se zřekl, svým bratřím v řádu napomenutí
dával slovy: »Chudoba jest cestou spásy, živitelkou pokory,
kořenem dokonalostia. »Nemějte zlata, ani stříbra, ani peněz
v opascích svýclv. Mat. 10, 9. Tato slova sv. evangelia, jež sv.
František v kostelíčku Portiunkule při mši sv. uslyšel, ustanovil
pravidlem pro sebe a pro řád svůj. Nám, nejmilejší, se sice nepři—
kazuje, bychom všech statků světských se zřekli, avšak všem nám
platí slova Spasitelova: »l-Iledejte nejprve království Božího a
spravedlnosti jehOc. Luk. 12, 31. »Skládejte sobě poklady v nebi,
kdežto ani rez ani mol nekazí, a kdež zloději nevykopávají, ani
kradom. Mat. 6, 20. Tak to činil chudý Lazar, o němž Kristus
Pán vypravoval — nyní »se raduje a těšía, tak to činil sv. Fran
tišek —- podobně čiňme i my každý dle stavu svého, bychom
kdysi s nimi měli podíl v království Božím.
3. Svět poskytuje milovníkům svým čest a důstojenství.
Pýcha života ——tato žádost tak mnohé ku velikým hříchům a
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záhubě svádí. Než »Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává
milosta. 1 Petr 5, 5. již naše prarodiče a celé pokolení lidské
vedla pýcha ku zkáze. :>Otevrouse oči vaše a budete jako bohové
vědouce dobré i zléa. 1 Mojž. 3. 5. Těchto lichotivých, avšak
lžívých SlOV užil pokušitel ďábel, srdce prarodičů našich jato
pýchou, zaslepeno tak, že věřili svůdcř více nežli Bohu — pře
stoupili přikázání ——a tak sebe i své potomky do zkázy uvrhlí.
Později pýcha vedla lidi k tomu, že proti vůli Boží stavěli
věž. chtíce ní až nebe dosáhnouti, Bůh však zmátl jazyky jejich
a rozptýlil lidí po vší zemi. — Z pýchy a panovačnosti vzbouřil
se Absolon proti vlastnímu otci Davidovi. — Ajakěho smutného
konce došel nejkrásnější muž v celém jsraeli;> — Na dlouhých
krásných vlasech, na nichž si tak zakládal, zůstal na větvech dubu
utíkaje v boji viseti, nevděčné srdce jeho a pyšné trojím kopím
probodeno a nečestnč pod nahromaděným kamením tělo jeho
pochováno. — Konec pýchy jeho zkáza. ——A tak by možno
bylo z dějepisu a ze života nesčíslný počet příkladů uvésti, kterak
Bůh pyšným se protiví, jak bidný jest konec jejich. — Voltaire,
známý francouzský spisovatel v předešlém století, ve své nesmírné
domýšlivosti a pýše, jak řečmi svými, tak spisy rouhal se Bohu,
posměch činil ze všeho posvátného a jak smutný byl konec jeho
již zde na zemi! ——
jak zaručené zprávy vypravují, před svou smrtí
jako zběsilec si počínal. vlasy 5 hlavy si rval, jako divoké zvíře
řval a tak bídně již na tomto světě skončil. ——Konec pýchy —

zkáza.
Proto Kristus Pán, chtěje nás od věčné zkázy zachrániti, léčil
naši pýchu zase svým slovem a příkladem. »Kdo chce býti prvním,
budiž služebník váše Mat. 20, 27. »Kdožkoliv se poníží jako toto
pachole, ten jest větším v království nebeském<<. Mat 18, 4.
A Spasitel náš netoliko slovy, nýbrž i svým vlastním příkladem
uponížil Sebe Samého, učiněn jsa poslušným až k smrti, a to
k smrtikřížec. Filip. 2, 8. A právě pro tuto poníženost »Bůh po
výšil Ho a dal jemu jméno, které jest nad všelíké jménOa. Ef. 2, 9.
Od Krista Pána učil se sv. František pokoře. — Z pokory
nepřijal nikdy ani úřadu kněžského, nýbrž zůstal až do smrti
jáhnem, z pokory složil též úřad generála čili nejvyššího před
staveného řádu svého, z pokory chtěl býti i těm nejnižším z řádu
poddán a rozkazů jejich poslušen, sebe za největšího hříšníka na
světě pokládal, maje za to, že by jiný mnohem lépe ještě byl užil
těch milostí, které mu byly od Boha uděleny. ——
Zdaž se v životě
svém aspoň poněkud přibližujeme ku pokoře sv. Františka?
Nedbejme světa a žádostí jeho. »Svět pomíjí a žádost jeho:
ale kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. I. jan 2, 17. Proto stojí
též na počátku »Zlaté knížky o následování Krista Pánaa : »Marnost
nad marnost a všecko marnost, kromě milovati Boha a jemu
Samému sloužitic. Sv. František se řídil v životě svém slovy těmito.
On učil se pravé moudrosti, která vede k bázni Boží, ku pohrdání
světem a ku lásce Boží, před obrazem Ukřížovaného. — A tato
moudrost nebeská, totiž pohrdání světskými radostmi a láska
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k Bohu, vedla jej ku blažené smrti a šťastné věčnosti. Krátce
před svou smrtí pravil ku shromážděným bratřím řádu svého:
»Bůh vás opati-uj, milé dítky. Bojte se nadále Boha a setrvejte
vždy v bázni Jeho. Šťastni jsou ti, kteří v započatém dobrém až
do konce setrvaií. Nyní jdu k Bohu. Odporoučím vás všechny
Jeho milosti<<. A když požehnal bratry své, skonal sv. František
při slovech 141. žalmu: »Na mne čekají spra\'edliví„ až odplatíš
mia. Z. 141,

Této odplaty sv. Františcku Boha již dávno požívá. „_ My
ještě všichni toužíme v jeho společnosti kdysi přebývati. Vezměme
si tudíž na cestu života svého jakožto heslo řečená slova Písma
svatého: »Svět pomíjí a žádost jeho: ale kdo činí vůli Boží, zů—
stává na věkyx. I. jan 2, 17. Amen.
Frant. Grydíl, kaplan v Brušperku na Moravě.

Listy katechetické.
—++©++—

Katechese biblické. ,
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Pokračování)

56.

Pán Ježíš celé působení Své obětoval lidem: učil, pomáhal,
nemocné uzdravoval, mrtvé křísil; zkrátka všude všem dobře činil.
Za to pak od nich žádal, aby v Něho věřili, v Něho doufali
a Jej milovali; i od nás to žádá a my Mu to dáme najevo, když
budeme vzbuzovati tři božské ctnosti. Které jsou to? A tak seje
nyní zas pomodlíme; já vám budu předříkávat. . . . Chtěl tedy
Pán Ježíš, aby v Něho všickni věřili, a čím dotvrzoval Své učení?
Ano, dostalo se Mu i svědectví a to hned na počátku, než začal
učit, od Jana Křt. Co svědčil Jan 0 Pánu Ježíši? Ale ještě vzác
nější svědectví přišlo snebe — od koho.> A totéž svědectví vydal
Pánu Ježíši Bůh Otec po druhé — kdepak? Kdo se tam okázal?
Co osvědčovali Mojžíš a Eliáš? Jako tito proroci, tak měli do
svědčovati vše o Pánu Ježíši Jeho učenníci, poněvadž všechno
viděli a slyšeli, co učil a činil. K tomu přijímal hned od počátku
učenníky; a kolik apoštolů ?. nich si vyvolil? Jmenujte mně ty,
co byli s Ním na hoře Tábor? A kolik měl učenníků? Co měli
činit apoštolové a učenníci Páně? I z učenníků Janových někteří
se přidrželi Pána Ježíše; pamatujete kteří? Ze svědectví sv. Jana
poznali, že jest Pán Ježíš Beránek Boží, který za lidstvo na od
puštění hříchů obětován bude, čili že jest ten přislíbený Mesiáš;
sv. Jan ale že jest Jeho předchůdce, který má lidi na Vykupitele
připravovat. A jak to činil? Ano, vybízel ku pokání, varoval před
hříchy a povzbuzoval k polepšení všechny, kdož přišli poslouchat
toho kazatele jordánského. Jak napomínal vojáky, publikány,
farisey? O tom sv. Janu Křtiteli, předchůdci Páně vám dnes ještě
něco povim.
R:“ulcnnluclmvnl.
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V zemi galilejskě byl vladařem Herodes, syn onoho ukrut
ne'ho Herodesa, jenž dal povraždit nemluvňátka Betlemská. I tento
syn Herodes byl bezbožník a měl u sebe manželku svého bratra
s dcerou její. Sv. jan napomínal i Herodesa, ale on popuzen onou
zlou ženou, dal sv. jana vsadit do žaláře. Sv. jan tušil, co jej
čeká, ale učenníci jeho očekávali, že Pán ježíš jakož Mesiáš přijde
Svého předchůdce vysvobodit zc žaláře, nebo domýšleli se, že
Mesiáš bude světským králem a předchůdce Jeho jan, nejpřed
nějším služebníkem. Když však Pán ježíš k osvobození jana ne
přicházel, počali zvrtkávati se ve víře o Pánu jcžíši, je-li přec
přislíbeným Mesiášem neb ne. Sv. jan poznal, že nejlepšího pře
svědčení nabudou z úst Sameho Pána ježíše a proto k Nčmu je
poslal, aby jeho Samého se pozeptali, je-li On Mesiášem, Který
přijíti má, aneb mají-li čekat jiného. A jaký důka7 dal jim Pán
ježíš.> On odvolal se na proroctví, které předpovídalo o Mcsiáši,
že slepým navrátí zrak. hluchým sluch, němým řeč, chromým
zdravé údy, mrtvým život a všude všem, i chudým lidem že bude
kázat sv. učení čili evangelium. Podle toho působení že mohou
Mesiáše poznat a tedy i posoudit, je-li Pán ježíš skutečně Mesiášem.
Cinil to Pán jcžíš, co proroci o Mesiáši předpovídali? Povězte
mi příkladyl.> . . . Když tedy činil Pán ježíš všechno, co Mesiáš
činiti měl, poznali učenníci janovi i všichni ostatní, že Pán ježíš
jest přislíbený Mesiáš. Sv. jan ovšem nepochyboval o tom; aby
ale lidé mylně ho neposuzovali, že stou otázkou poslal učenníky
své k Pánu jcžíši, dal mu Kristus Pán nejkrásnější svědectví, že
on nekolísá se pochybnostmi jako třtina větrem sc klátící a ve
své víře že nedá se zvrtkati ani lichocením ani pohrůžkami, on
že je věrný sluha Boží, jako byli proroci, ano, že jest i více nežli
tito nebo kdežto proroci o Mesiášijen předpovídali, sv. jan jakož
předchůdce na \ěho lid připravoval, jej sám lidu ukázal a před
stax ll a za pravdu a spravedlnost že i život nasadí.
A co Pán ježíš takto naznačil, brzy se vyplnilo. Herodes
slavil narozeniny své a sezval si vzácných hostů; k obveselení
jich nechala ona zlá žena (Herodias), kterou Herodes u sebe měl,
svou dceru před hostmi tančiti. To bylo snad to jediné, co špatně
vychovaná dívka uměla, nebo nešlechetná matka 0 potřebnější
a ušlechtilejši vychování dcery své nedbala. Aby se Herodes za
vděčil té tanečnici, slíbil jí, že jí dá, oč si požádá. Té příležitosti
použila bezbožná její matka, která již dávno pomýšlela na to,
jak by se zbavila přísného kazatele, sv. jana; i poradila své dceři,
aby od llerodesa za svůj tanec žádala hlavu uvězněného jana.
Sám Herodes zhrozil se té ukrutnosti, ale že slíbil jí dáti, oč by
žádala, poslal kata do vězení, a ten st'al sv. jana a přinesl hlavu
jeho na mise. jak ohavný to zločin byl vykonán při zábavě taneční!
To nejsou zábavy pro děti, varujte se jich. Nezvedeně děvče dalo
se navěsti k zle žádosti; neposlouchejte rad hříšných. Děvče ono
bylo špatně \'ychováno; važte si toho dobrého vzdělání. kterého
se vám ve škole dostává, děkujte Pánu Bohu, že vám dal dobré
rodiče.
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Sv. Jan byl věrný služebník Boží a konal úkol svůj jakož
předchůdce Páně svědomitě až do smrti; svědčil o Pánu ježíši,
že jest přislíbený Mesiáš a napomínal lidi neohroženě, aby hříchů
se varovali a spravedlivě živi byli; učenniky své odeslal k Pánu
ježiši, aby ve víře utvrzeni byli. Učení Pána ježíše i já vám vy—
kládám, buďte pozorny a bedlivy při učení, abyste včděly, co a jak
věřiti máte, ale pak také podle toho se řiďte. Pamatujte si to
pravidlo, které hlásal již sv. jan: Varuj se zlého a čiň dobře!
Pomodlime se, aby vás Pán ježíš skrze anděla strážného
před zlým, nešlechetným chováním varoval a před zlými, svůdnými
rádci chránil, k ctnému ale a zbožnému živom povzbuzoval,
abyste byly pravými učenníky a vyznavači Ježíše Krista.
(Pokr.)

Zdali měnila Jednota Bratří Českých svoje
učení 0 velebne svátostí?
Píše Dr. ANT. LENZ, domácí prelát Jeho Svatosti Lva XIII. a probošt na Vyšehradě.

(Pokračování)

Ve své konfessi, kterouž Bratří vydali vr. 1525 pod tilulem:
»Grunt vieryc vyznávají Bratři v Art. LXVIII. o svátosti oltářní
takto: »Z viery zákona máme za svátost třetí »chléb Kristem vzatý
s poděkováním lámaný. a skrz to posvěcený, daný učedlníkóm,
rozkázaný k vzetí a k jedení a skutečně jedčný. Též víno vzaté
s dobrořečením dané a rozkázane' k vzetí i k pití všem, i k pití
ode všech v podstatě a \' případech podle úmysla Kristova, a to
posvěcené máme za svátostm- Doleji však praví: »že ten chléb
posvěcený a víno posvěcené se vysvědčuje býti tělem a krví Páně<<,
a vykládají, že tak posvěcený chléb obdržuje důstojnějšího bytu:
»aby byl posvátnč, duchovně, mocně a právě“ tělem Páně při
rozenýma.
„
Vykládali sobě tedy Bratří Cešti víru svoji ovclebné svátosti
v roce 1525 právě tak, jako v roce 1508 a 1520. Ve spisu obran
ném v r. 1635 jednotou vydaném čteme, že vydali Bratří na
žádost jiřího markraběte Brandenburského v r. 1532 knížku počet
činicí z víry, kteráž byvši na jazyk německý vyložena, přišla do
rukou Bucerovi, Musculovi a Capitovi v Strassburku, kteří nestáli
ani s Lutherany ani s Cvinglim, a ti prý učinili Bratřím psaní,
oznamujícec, jak se zradovali nad tou knížkou, a že řízením Božím
vyšla v čas, když Lutherané a Cvingliané tak rozliceně stran krve
a těla Páně bojovali/.. Ted“ však jest jisto, že Bucer, Musculus
a Capito věřili o velebné svátosti s Kalvínem, nebo-li, že není
v Eucharistii tělo Páně a jeho krev skutečně, v pravdě a pod
statně, _alebrž pouze duchovně, následovně věřili i v r. 1532
Bratří Ceští: že jest Kristus Pán ve velebné svátosti pouze du
'
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chovně, a že s Kalvíncm zavrhovali učení Cvingliovo, že by
v Eucharistii bylo pouze znamení těla a krve Páně.
Jako v roce 1532, tak a nejinak věřili Bratří o večeři Páně
v r. 1535. V tomto roce podali své vyznání víry císaři Ferdinan
dovi I., a tam čteme Art. Vl.: »Při kterémžto artikuli obzvláštně
a potřebně pro vyhnutí mnohým škodným svodům Antikristovým
učí: že Pán Kristus přítomnosti svou tělesnou ani tím způsobem,
jakýmž zde bydlil v smrtelnosti, ') ani oslaveným, *) v němž se
po z mrtvých vstání učedlníkom ukazovala viditedlnč od nich do
nebe vstoupil, zde na zemi není a nebude až do skonáni světa;
ale že jest na výsostech s Otcem v nebic. Vtomže artikuli n. 14.
přiznávají však Bratří barvu svojí, tvrdíce, »žc jest s námi tentýž
Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, avšak způsobem byta aneb
bytí svého rozdílným od prvního onoho způsobu svrchu řečeného
bytu, totiž duchovním a mocným, nám koučastnosti a k spasení
velice platným a potřebným, kterým se nám podává a udělujec.
Pozoruhodné však jest, že se Bratřím nevidělo výklad tento při
pojiti k artikulu, kterýž výslovně jedná o večeři Páně, t.j. k arti
kulu XIV., nebot tam jenom dí: >>žechléb jest tělem a víno krví
Páněa. Zde jest patrno, že Bratří hleděli v dotčené konfessi své
pravé učení o velebné svátosti zakrýti za příčinou ovšem pochopi—
telnou, že nechtěli zváni býti Pikharty.
V obraně své nadzmíněné naproti Martiniusovi neodpírají
Bratří, ale ochotně se přiznávají, kterak prý se těšili z toho, že
Lutr v r. 1517 proti papežským bludům disputovati začal, v roce
1520 dekret papežský a knihu práv spálil, papeže Antikristem
nazval, a že se má ten, kdo chce spasen býti, papeže vystříhati.
Těšili prý se z toho Božího (!) díla, a vyslali prý k Lutrovi (starší
byl tehdáž Br. Lukáš). 3) Lutr prý je laskavě přijal, chválil prý
je, že prý v hlavních kusícli křesťanské víry, bez nichž nelze spa
senu býti, mají čistou víru, obliboval prý si také jejich kázeň
a přesnost života. Avšak na některé nedostatky ukazoval, a podle
toho žádal, aby Bratří a) o svátosti večeře Páně světleji mluvili;
b) aby křest dávali ne na budoucí, ale již přítomnou víru;
c) o víře aby psali zřetelněji, by se nezdálo, že dobrým skutkům
příliš mnoho připisují, (1) aby od sedmi svátosti pustili; kněžím
svým aby manželství svobodnějšího nechali; a 0 na umění jazyků
se vydávali. Na to prý Bratří, jak dotčený obranný spis naproti
Martiniusovi zprávu dává, odvětili: a) že Lutr příliš hmotně o ve
čeři Páně se smýšleti zdá, 4) t. j. že přijímá skutečnou přítomnost
') Že by takovým způsobem byl Kristus Pán v eucharistii přítomen,
netvrdila nikdy katolická Církev, nebo to právě bylo mínění Kafarnaitů, že
dá Kristus Pán hmotně tělo věřícím, snad na kusy rozsekaně.

ýrok tento čelí proti katolíkům.
:) Amos zapomněl tuto dotknouti, že Br. Lukáš neměl velké útěchy
?. toho velikého muže, jakž Amos' Lutra nazval. zvláště ne z jeho čistého
kratochvilného evangelia: »Pecca fortiter, crede fortius <
utr zavrhnul »přepodstatněníc, a přijal soupodstatnění, t.j. on
hlásal, že není v Eucharistii žádné proměny chleba a vína v tělo a krev
Páně, ale že chléb a víno že zůstává, a v chleběavině že jest těloakrev Páně.
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Krista Pána v Eucharistii, b) že o víře nebezpečně mluví, jí samé
bez skutků všechno dilo spasení připisujíc, že lidé snadnč toho
_k svobodě těla budou moci užíti; c) stran jazyků a umění sro
.bodných (podle tehdejší sprostnosti své odpovídající) osvědčují,
že volí pravdy křesťanské ostříhati, nežli skrze literního, vysokého
umění chtívost zsprostností své vyvésti, vidouce, jak skrze takové
zevnitřní umění, a přílišné jedněch nad druhé mudrování mnoho
škod satan Církvi učinil. Nám se vidi práce vaše (kterouž na umění
jazyků a filosof-ic vynakládáte) oulisná býti, meškavá i škodlivá,
a že některým ncdobře poslouží . . . ') Také pravili: »že se uměním
roztržka děje u výkladu . . .a
Ztoho ze všeho jde najevo, že Bratří tou dobou své zvláštní
učení o večeři Páně měli, které nesouhlasilo s naukou Lutrovou,
a tím méně s učením katolickým. jde najevo, že učení jejich
nebylo totožno s učením Cvinglíanů, kteří pouze znamení těla
a krve Páně v Eucharistii shledávali, alebrž že za to měli, že
jest Kristus Pán přítomen v Eucharistii pouze duchovně, mocně
a svátostně.
Amos přidává v dotčené obraně: Ostatně prý se Bratří báli,
že z díla Lutrova roztržky vzejdou. A to prý se také stalo mezi
Lutrem a Carlstadtem. Mezi církvemi saskými a švýcarskými po—
vstal spor o večeři Páně a o jiných artikulich, a naplněna jest
země německá hádkami a sektami, i za Lutra a po smrti jeho,
tak že se nadělalo Lutheranů, Cvinglíanů, Kalvinianů, Flakcianů,
Osiandristů, Novokřtěnců a t. d. Jakož hned Lutr do Cvinglía se
dal a Cvinglíus zase do Lutra, a tu rozhořel oheň ten žalostný,
přehroznou spoustu evangelickým církvím nesoucí.
Tak obrana Amosova. Amos tedy přízvukuje Bratřím z doby
Lutrovy, že literní Vzdělání a mudrování stran výkladu Písem
Božích vedlo k těm neblahým sporům stran četných článků víry
a zejmena stran velebné svátosti, ale ncpostřehl, že nikoliv věda
o sobě, a vzdělanost o sobě přivedla na národ německý všecky
ty pohromy, jichž byl Amos svědkem očitým, ale princip, čilí
základné, svobodomyslné anebo svobodářské učení, že má každý
křesťan právo a povinnost Písmo sv. čistí a znáti, a nezávisle na
autoritě církevní sobě ustaviti podle rozumu a vůle své nábo
ženství. I Bratří se k tomuto principu znali, i starší jednoty a Amos
Komenský sám, ale praxí svoji bezděky vyznali, že princip ten
na prostě býti nemůže, nebot jednota pilně svolávala sněmy, na
nich se usnášela. čemu by bylo věřiti, na nich také některé články
Chelčického & Řehořovo zatratila, a i dekrety vydávala stran
křesťanského života v Jednotě. Však se takto dělo později pří
Lutheranech, při Kalvinianech, Helvetech a jiných sektách. Svo
bodnému výkladu Písem v praxi nedávali místa, ale shlukše se
.) Toto nepřátelství naproti umění a vědám nebylo toliko při Bratřích,
ale také při Valdenských, ano i při Viklil'ovi a Lutrovi, při Kalvínovi a Hel
v_etech. A potom prý jest katolická Církev, kteráž vědy a umění chránila,
(.írk\lrlí|edác
vědám
tam
! nepřátelskou!

Zde má místo:

»Kdo v té peci bývá, jiného
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na synodách ustavovali, čemu by mělo býti věřeno, & pronásledo
vali ty, kteří nestáli při nich až na smrt.
Zdali Martinius znal v tomto směru dějiny Bratří čili nic,
není mi známo, on se také toho ned0volává, jaké učení ihned od
prvopočátku drželi, ale tvrdí pouze, že Bratří konfessi z r. 1575
uznali, a pak na novo k ní r. 1609 přistoupili, a ta že plně sou
hlasí s konfessí Augsburskou, t. j. že právě tak jako Lutr hlásá,
že jest Kristus Pán skutečně v pravdě a podstatně v Eucharistii
přítomen, ale nikoliv přepodstatněním, ale že jest tělo a krev
Páně s chlebem a vínem, anebo ve chlebě a víně ve svátosti
převelebné.
Jelikož však Martiníus zle hrdlí Jednotu, že přijavši dotčenou
konfcssí u vyhnanství od ní odstoupila a jí zradila, a tak zkalví
ništěla, budiž nám dovoleno přihlédnouti k historii o protivenství
církve české, a tam se poučiti, jak autor její za dozoru Amosa
Komenského píše. V kapitole XXXIX. velebí autor nade všecko
Maximiliana II., který prý to s bolestí nesl, že tak mnoho a tak
velikých roztržitostí se nalézá, a že se potom Cratona. svého
životního lékaře otázal, co se mu zdá, která by z těch tak mno
hých sekt neb jednot nejblíže k sprostnosti apoštolské přistupo
vala;> Crato prý odvětil: Nevím, jestli by to Bratřím těm, kteréž
Pikharty nazývají, puštěno býti nemohlo. Tu prý řekl: Též já tak
smýšlím. Touž příčinou také prý Bratří německé své písně kradě
Cratonovč císaři připsali, a císaře v předmluvě vybízeli, aby se
obnovy církve ujal. V roce 1575 držel prý Maximilian v Praze
sněm a dal prý stavům pod obojí dovolení, aby se mohli pod
heslem jedné obecné a společné konfessí srovnati. ]esuité prý
tomu vší silou se bránili, jelikož prý stavové pod obojí nejsou
u víře jednomyslní, ale mají mezi sebou Píkharty, Kalvinisty
a Lutherany.
Pravda-li, že ]esuíté takto smýšleli a jednali, v nepravdě
dojista nebyli, aniž řekli stavům něco jim samým'neznámého.
Mělit' Bratří s Lutherany a Lutheraní s Helvety tuhé půtky, aniž
bylo naděje ku shodnutí, neboť princip protestantismu nespojuje,
ale drobí, drtí, rozdvojuje. Ne tedy snaha, aby vzalo za své roz
dvojení u víře, vedla stavy ktomu, aby se usjednotili na společné
konfessi, ale politika, aby aspoň mčly sektyjakousizevnou spojbu,
kteráž by je sesílila v boji naproti katolíkům v zemi a naproti
králi, a tak jim vládu v zemi pojistila. To, jak se zdá, byl úmysl
stavův po společné konfessi vzdychajících. rK vysvědčení jedno
myslnosti stavové prý tu radu našli, aby sepsána byla všechněm
společná konfessec. Byl to zajisté kus perné práce. »K jejímu
uskutečnění povolány jsou jisté osoby z kněží, a kteří by k nim
dohlédali ze všech stavů někteří, moudří a učení. Těm mistři
Pražští přinesli knihy mistra Husa a stará synodní a sněmovní
usnešení o náboženství; ti, kteří Augsburskou konfessi byli přijali,
(veliká již stavů částka) přinesli tu konfessi. I srovnávali o každém
artikulu víry i smysl i způsob mluvení jedné každé strany. Z toho
epsali artikule takovými slovy, aby se k nim každá strana pode—

psati i mohla i chtěla: k jiným příliš obzvláštním a subtilným
některých otázek rozdílnostemnepřistupujícea. Toto jednání stavův
protestantských nazývá autor chvály hodnou mírnost a opatrnost,
avšak rny bychom ji zváti mohli nestatečností a zradou na ná
boženském přesvědčení, nebof jakáž to mohla býti konfesse, jaké
zrcadlo, když se v něm neukazovala víra nižádné z těch sekt,
které se sběhly, ale snaha, aby svou rozháranost poněkud záplato
valy, a politicky scsilily. Ale zda těm působitelům konfesse české
tanulo na myslí, že neměli pražádného práva svůj lid k této kon—
konfessi vázati? Konfcssi tuto prý schválili theologové Wittem
bcrští 3. listopadu 1575.
Tak nabyli stavové rozdílných sekt společné konfesse, avšak
stavům vévodili mužové z Jednoty Bratří. Již v 121535 podepsalo
konlessi Ferdinandovi l. podanou dvanácte osob ze stavu pan
ského a třiceti tři ze stavu rytířského. Apočct přívrženců jednoty
z řad šlechty se stále množil, tak že se stali Bratří stranou mo
hutnou právě v rozhodných pro naší vlast dobách. Když bylo
v r. 1609, a sněm byl 20. ledna svolán, byl Budovec hlayou pro
testantů. Vedle něho zaujímali přední místo Br. Karel z Zcrotína,
a Br. Petr Vok z Rožumbcrka, ač tento poslední byl jen boháč,
jinak dareba a chlipník od kosti. Budovec také to byl, jenž se
stavil žádosti stavů stran tak zvané svobody náboženství a na sta
se jich podepsali. Když byli dne 11. února vyzváni protestantští
stavové, aby na hradě Pražském vyslechli odpověď císaře Ru—
dolfa ll., přišli 12 ze stavu panského, 12 ze stavu rytířského
a šest 7. měst. Císař mezi jiným podotkl: že snad nikdo není
z víry Pikhartů, a že snad stavové nežádají, aby i těm dána byla
svoboda víry; odvětil Stěpán Sternberg, že je podobojí, a že se
ncstaral nikdy o Pikharty. Tak mluvil pán tento, ač byl Br. Bu
dovec vůdcem všech, a ač mezi deputovanými byli ijiní Bratří.
Na druhý den odmítl Rudolf žádost za svobodu víry, ale zůstavil
Bratřím, aby se dali buď k utraquistům anebo ku katolíkům.
'l'cd' uloženo 91 osobám, aby redigovali odpověď císařovi. Když
došlo k místu o pikhartech, žádáni byli Bratři, aby odstoupili.
Sternberg přidal ještě, zdali by chtěli Bratří přistoupiti ku české
konfessi z r. 1575, a konsistoři se podříditi? Naproti tomu však
mluvil Br. Budovec, pravě, že by bylo přihanou Bratří, když by
museli odejíti, přidávaje, že přijímá dotčenou konfessi, ano že
Bratří i konsistořc chtějí poslušni býti. Teď žádáno na Bratřích,
aby vyznali, jakým způsobem by se chtěli připojiti;> ] složili listinu,
a v té se vyslovili, že není vůle jejich, aby v Luteranech zanikli,
ale že žádají míti svou ústavu a svoji kázeň, a pouze u víře že
žádají býti zjednání. Budovec mluvil tedy na jalovo. Toto slyšc
Sternberg, zuřil proti Bratřím, jimžto přece známo jest, že jich
císař nechce míti.
Naproti Sternbergovi mluvil Linhart :. Ncuenbergu, zástupce
Starého města, taktéž Bratr, že prý se Bratří nemohou zcela
k Lutheranům připojiti, anf by jinak v_vznalí, že prvc v bludu
byli, nad to prý nejsou ani Lutherané zákonem uznáni, konsistořc
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však že nemají, jakž prý by možno bylo, slíbiti jí poslušnost?
Sternberg odvětil, že stavové nechtějí utlačovati Bratří, ale chtějí-li
zůstati na svém, ať prý sobě vymohou na císaři svobodu. Budovec
však jistil, že mají vlastně obě strany základ víry v konfessi
z r. 1575 společný, ač byl dříve pravil, že chtějí Bratří raději
umříti, nežli od svých kněží a od své strany ustoupiti. Dne
18. února dána byla skrze deputací desíti členův císaři prvá od
pověď, aby konfesse z r. 1575 byla uznána, jelikož má pro sebe
z výroků sněmovních z r. 1567 a 1575 historické právo. Císařova
odpověď došla však stavův již 21. února, v níž bylo tvrzeno, že by
nebylo na pravdě, že dotčená konfessc byla od císaře Maximi
liana II. do desk zemských přijata, důkazem toho prý jsou man
daty naproti novotářům. Dne 27. února sestavili stavové druhou
odpověď, tvrdíce, že mají právo na konsistoř, a žádajice, aby
i universita v jejich podruží dána byla. Resoluce císařova byla
zaporna. Vzpoura byla již na kahánku. Přes to však 14. března
dána jest císaři nová odpověď, a žádáno stran náboženských
otázek za Interim. Avšak k tomu nepřistoupeno se strany císa
řovy, alebrž spíše odpověděno, že císař dal již u věcech víry
konečnou odpověď. Bouře se pořád více blížila. Bratří obdrželi
vrch, a vášnivé řeči jejich rozplameňovaly víc a více. Odpověď,
kterou stavové nyní dali, byla rozhodna: že prý nechtějí vy
jednávati dále. V deputací byl zase Budovec. Když císař po dvou
dnech odpovědi nedával, šel Budovec 28. března do kanceláře,
a žádal, by nejvyšší purkrabí císaře přimělkrozhodnutí. Po třech
dnech dána odpověď a ta zněla, že císař zůstává na svém a že
velí, aby se stavové konečně jinými věcmi zabývali. Purkrabí
přidal, že má jinak rozkaz, sněm rozpustiti. Stavové žádali dva
dni na rozmyšlenou. Dáno jim času do druhého dne. Budovec
svolal schůzi ku šesté hodině ranní fulminantní řeči. V noci
na to bylo uzavřeno, se ozbrojiti, pak o své ujmě se usnesli
na všem, co by bylo potřebí vykonati. Na to byl elaborat ve
sboru čten.

Toto všecko bylo již skutečnou vzpourou, avšak věci šly
ještě dále. Stavové nemohouce prosbou docíliti ničeho, vzali úto
čiště ,k velezrádným hrozbám i skutkům, zejmena k spolčovánísc
s knížaty cizozemskými. Psali totiž králi Matyášovi a vévodovi
Brandenburskému.
Koncem dubna se shromáždili stavové na Novém Městě..
Strana mírnější obdržela na stránce radikálně, aby byl císař ještě
jednou žádán. Sešli se tedy na hradě, ale žádný sál jim nebyl
otevřen, rokovali tedy na náměstí před chrámem Všech Svatých.
Mezi tím rokoval i císař s deputací dvanácti členů a pak za
kázal \'šeliké se shromažďování.
Avšak zákazy Rudolfovy byly marné. Na druhý den se shro
máždili stavové na témž místě a byli odhodláni až k císaři se
vedrati. Budovec byl za řečníka vyvolcn. Než císař zakázal i ted
se shromaždovati.
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Budovec ohlásil pod širým nebem odpověď císařovu, a pro
testanti přísahali, sebe neopouštěti, a se shromážditi v radnicí na
Novém Městě.
Sli tedy na radnici a přese všechen zákaz hejtmanův Se
nerozešli; však nebylo nic uzavřeno k prosbě saských vyslanců,
kteří chtěli u císaře prosití.
Budovec byl s Bratřímí pánem situace. Sněm se stal jako
loutkou Budovcovou. Po bratrsku bylo také ve sněmu před revo
lučním jednáním modlíváno.
Ani přímluva Matyášova nic nevyřídíla. Nastala tedy nová
vřava. Dne 10. máje 1609 shromáždilo se před radnicí novo
městskou na 500 jezdců a na 10.000 lidu, z částí ozbrojeného.
Revoluce ztratila tím poněkud nátěr náboženský, a toho snad sobě
také Budovec žádal. Nyní bylo 100 osob zvoleno, aby redigovali
listinu na císaře. _Sestavili ji čtyři advokáti, dva byli z Lutheranů
a dva z Bratří. Sest deputovaných bylo vysláno na hrad, mezi
nimi Budovec, aby sobě vyžádali slyšení. Nevraceli se dlouho,
a proto povstala pověst, že byli snad na hradě utraceni. Roze
chvění bylo náramné a nechybělo mnoho, že by byli kněží
katoličtí povraždění.
Listina na císaře byla pokrytecká. Protestantští stavové revo
luční tam tvrdí: že se shromáždili pouze k dobru vlasti a krále,
aby byl řád v zemi zachován, že se ovšem ozbrojili, ale proto že
se tak stalo, že jdou hlasové, že táhnou do Cech žoldnéřové, aby
je jali a uvěznili.
Vůči takovým věcem byl konečně odpor Rudolfův zlomen,
ač Lobkovic, Slavata a Martinic na svém stáli, aby nepovoloval.
Avšak Rudolf nemínil tím způsobem povolítí, jak sobě žádali
protestantští stavové. Chtěl totiž svolatí sněm, ale ne hned, alébrž
až za několik neděl. Ale stavové odpírali, a i v tom byl jím
Rudolf po vůlí, aby sněm byl svolán 25. května 1609. Tím
odsoudil ubohý Rudolf své konání a uznal, že vlastizradnéjednání
protestantských stavů bylo zcela loyalni. Svolíl Rudolf naproti
'radě Lobkovicové, Slavatově _a Martínícově.
Dne 25. máje se skutečně také sněm sešel. Vypracováno
memoriale a dáno do rukou císařových. V tom dokumentu žá
dají stavové protestantští, aby jim byla dána zpět konsistoř í uni—
versita. Císař chtěl zvěděti, jaké by as věci měli protestanté ještě
za lubem, zdalíjsou sjednání u víře a jakou chtějí míti organisací.
Protestanté odvětili, že jsou jedné víry (!), konsistoř jejich že bude
upravena podle zásad křesťanských, věcí však, s nimiž prý se déle
zanášetí chtěji, jsou prý příjmy královské komory, s nimiž prý se
zle hospodaří. Protestanté chtěli míti odpověd a obdrželi jí: že
má zůstati stav náboženství, jako za dnů Ferdinanda I.
Když odpověď tato došla, chtěl němec hrabě Thurn, aby
ihned bylo zbrojeno. Stavové protestantští se také sešli ve zbrojí.
Budovvec sám káral jednání Rudolfovo.
Ze pánům stavům protestantským nešlo pouze o svobodu
náboženství, ale o politickou nadvládu v zemi a konečně o ujařmení

—702—
katolíkův, dokazuje tato okolnost. Když katolíci shledali, kjakým
koncům vede rozdrážděnost protestantů za vůdcem Br. Budovcem,
sešli se u nejvyššího purkrabího a ustanovili se na tom, všeho
odporu naproti protestantům se vzdáti, pokud by jejich snahy
nečelily naproti Bohu, jejich svědomí a jejich víře _akráli;

Ale

Br. Budovec zamítl toto jejich hražení, ale chtěl, aby se katolíci
beze všeho k protestantům připojili. A katolícispurkrabím včele
svolili a vyřkli: že chtějí.

Teď bylo pracováno na sněmu o redakci tří dokumentů.
Prvý obsahoval rozhodnutí protestantů, že se nechtějí více pouštěti
do vyjednávání stran svobody víry, ale že se ozbrojí proti každému,
kdo by ji chtěl ohrožovati. »Předmětem druhého byla protestace
naproti dosavadnímu jednání Rudolfovu. Třetí konečně držel nástin
zákona, jímž měl dáti císař svobodu víry, a ten jest tak zvaný
»Majestátc císařem uzákoněný až na slovo aevangelickéc, kteréž
Rudolf zavrhl jakožto urážku své víry a namísto jehož položeno
»pod obojí-.
Ze protestanté o svobodu víry pod komandem Budovcovým
sc ucházeli, nebude jim as nikdo za zle pokládati, ač musí každý
katolík a každý slušný člověk zavrhnouti násilnický a revoluční
způsob, jakým se jí domáhali. Avšak protestanté šli dále a žádali,
aby směli sobě stavčti chrámy netoliko na půdě stavů protestant-'
ských, alebrž aby jim zcela volno bylo tak činiti i na panstvích
katolických duchovních. Aspoň sobě tak vykládali majestát císařův,
a také násilně se v práva jejich vkládali. Protestanté uznali, že
jim nepřísluší právo, stavčti své modlitebny nebo chrámy na
državách pánů katolických, ale spor byl, zdali toto právo mají
v městech královských a na statcích církevních. Zboží církevní
bylo považováno za zboží královské na základě zlořádu, kterýž
v království českém zavládl, že králové zastavovali zde onde zboží
církevní za jistou částku peněz, ač bylo dovoleno prelátům, totéž
zboží sobě zase vyplatití. Takového zlořádu nebylo snad na celém
křesťanském světě.
ne 18. července 1609 donesli stavové své listiny císaři.
Mluvčím byl hrabě Slik. Císaři však se stýskalo při té řeči,aproto
odešel do vedlejší komnaty a přinutil tak protestanty, aby 5 před
čítánim ustali a pouze spisy zůstavili.
Zatím se v zemi vše dařilo sektám po vůli. Pražští faráři
přistoupili na konfcssi z r. 1575, a tak se dělo i na venku, avšak
žádáno, aby byla agenda pro všecky protestanty »jednac. ] uni
versita podporovala protestanty. I Slezané se dostavili do Prahy,
aby se spolčili s českými protestanty, a spolek měl čeliti proti
každému, i kdyby se chránil jménem císařovým. Slavata však jim
zcela otevřeně pravil, že spolek vlastně směřuje proti císaři.
Odpoledne vzkázal císař stavům, že odpověd jeho je připra
vena. Císař v odpovědi té praví, že se mají stavové říditi podle
zákonů Ferdinanda I., Maximiliana II., a podle uzavření sněmu
v r. 1608. On že přísně žádá, aby se ustalo od zbrojení, konsistoř
však a universitu, již založili jeho předkové, že nedá z rukou.
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Chtěl ted) císař aby stav věcí, jakýž byl za Maximiliana 11., po
trval a protestantům aby se neděly nátisky. Sněm sám byl od

ročen na d\a dni.
Byl volen výbor 0 75 osobách, aby se uradil, co by dále

bylo činiti. L'zavřcno, aby byl císař ještě jednou žádán, aby svolil
k žádostem stavů protestantských. Zbrojeno však bylo stále přese
všechnu zápověď císařovu, ano ustanoveni i generálové a direktoří
k organisaci vojska stavovského.
Vypracováno také bylo šest listin. Prvá oznamovala, proč prý
stavové zbrojí, druhá jednala 0 úpravě obrany a ustanovovala,
aby každý pátý muž byl dostaven k vojsku, 'jakož i o potřebné
k tomu účelu berní; třetí dává plnou moc direktorům; čtvrtá
obsahuje revers direktorů, že svůj úřad věrně zastávati budou;
pátá vyzývá Moravu na pomoc; šestá jedná o spolku se Slezany.
Mnozí vidouce před sebou dílo revoluční zhrozili se a báli
sc výloh, avšak držitelé malých statků měli převahu.
Poslanci Saští schválili toto konání a jsouce zrádci lichotilí
zároveň i Rudolfovi.
Bratr »Frůhweim předčítal dotčené články a připojoval k nim
výklad\, jakož i k nástinu 0 odpovědí Rudolfově, podle níž měla
zůstati konsistoř v rukou císařových, jakož i universita, a prote
stantům dáno do vůle, dáti sobě duchovníky ordinovati v Německu.
Když však byla úřadníkům zemským a katolíkům o zbrojení
dána zpráva, odmítli všechno účastenství.
Zprostředkujicí návrh saských vyslanců, aby konsistoř a uni
versita podléhala císaři a byla zároveň pod ochranou stavů, padl
pro odpor Bratří. Měla stále vrch radikální, odbojná strana a té
vévodili Bratří
Když přísli katolíci počtem 20 do sněmu, tázal se jich Bu
(10\ec,zdalí i oni se přidávají ku zbrojení, dostal odpověď zá
pornou. A když se purkrabí jménem císařovým na příčinu tázal,
proč vlastně stavové zbrojí, odpověděl Budovec, že prý to jest
otázka divná a že se neví o stavu věcí, a připojil, že jestliže se
záležitost protestantů do zýtra nevyřídí, že se se strany prote
stantů příkročí ku-zbrojení at' 5 katolíky anebo bez nich.
Císař chtěl na základě saských návrhů “učiniti protestantům
zadost, přiznávaje jím svobodu víry na základě konfesse ?.r. 1575,
avšak připojil svoji vůli, aby nebyly odstraněny všechny starobylé
obřady, konsistoř však a universita měla zůstati v podruží císařově.
Budovec však nechtělotčchto návrzích přese všechny prosby
purkrabího ani slyšeti; spíše dal čísti navrh spisu vněmž se císaři
oznamuje, že protestanté chtějí svou víru proti každému bráníti,
i proti tomu že chtějí býti, kdož by nutil k nějaké proposici,
aneb k tomu, aby se jednání na sněmu dále protahovalo
K řízení vzpoury bylo zvoleno 30 direktorů dne 23. června
1609, 10 z každého stavu. Z direktorů bylo 14, tedy téměř po
lovice Bratří. Byliť tito ; Ze stavu panského: Petr Vok, jan Se
zima z Oustí, Theobald Svíhovský z Riesemburka, Karel z Vartem
berku, Václav Vilém z Roupova a Václav Budovec. Ze stavu
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rytířského: jiří Vančura z Řchnic. Jiří Homutz Harasova, ]indřich
Ota z Los. Ze stavu městského: Adam Linhart _z Naunburku,
Václav Magrle ze Sobíšek, Martin Frůhwein z Podolí, Valentin
Kochan z Prachové, Krištof Kober z Kobrsperku.
Matěj hrabě Thurn stal se generallieutnantem, Colona z Felsu
polním maršalem a Jan mladší z Bubna generalquartiermeistrem.
Katolíci však k tomu všemu nepřistoupili, ale setrvali ve
sněmu. Protestantští sněmovníci však se rozešli a jen direktoři
a generálové zůstali v Praze, obdrževše plnomocenství a přísahavše.
Sotva že začali jednati, přibyla k nim deputace z hradu s roz
kazem, aby bylo dále sněmováno, ale obdržela odpověď, že se
nic z toho díti nebude, leč by císař povolil. Zbrojení a buntování
dělo se dále. K smlouvě o obraně přistoupila i města. Také byla
berně vypsána. A ke všemu slíbil Kristian z Anhaltu pomoc.
Císař nařídil nejvyššímu purkrabímu, aby znovu vyjednával.
Ten poslal ku šesti direktorům: k Švamberkovi, k Budovci,
Gersdorfovi, Michalovcovi, Linhartovi ?. Magrlovi, a zval je ku
konferenci. To vzbudilo u druhých řevnivost. Konečně však
Svoleno, aby se dotčení mužové odebrali k purkrabímu. Tam na
nich žádáno, "aby se pokračovalo stran věcí náboženských. Avšak
nadarmo. Budovec vyložil, že k tomu nemají plnomoccnství.
Žádáno na nich, co by vlastně na poslední resoluci císařské vy
stavovali a čím by se ona lišila od majestátu? Budovec však
2. července 1609 odvětil, aby prý katolíci sami vyjádřili, co by
se jim na majestátu nelíbilo. Nejvyšší purkrabí odpověděl sám:
že 1. slova »evangelické stavy<<na místo »pod obojí:; 2. žádost,
aby směli protestanté svoji víru všady vykonávati, podle toho že
by snad mohli i v katolickém chrámu tak činiti; 3. žádost, že
nemá zůstati konsistoř v rukou císařových; 4. že vymáhají prote
stanté universitu pro sebe naproti všem právům; 5. v majestátu
žádají, aby mohli protestanté své mrtvé všady pochovávati;
6. že vmajestátu nestojí psáno, že všechny koncesse mají chovány
býti pouze až do sněmu generálního.
Na druhý, den podal Budovec o věcech dotyčných vysvětlení,
kteráž poněkud uspokojila. Dne 4. července 1609 pohnul nejvyšší
purkrabí císaře ku větším ústupkům; avšak ač mohli protestanté
k nim přistoupiti, důvěřujícc v svou sílu, neučinili tak, přivolivše
pouze ku přeměně slova »evangelickéc v slovo »pod obojí:.
Utýraný císař svolil konečně a vydal majestát, jak sobě
revoluční stavové žádali. Avšak ač se jim stalo po vůli, neustoupili
direktoři od zbrojení, toho se dovolávajíce, že mají závazky ku
spojencům a ku stavům, od nichž obdrželi mandát.
Tím způsobem učinili revoluci permanentní a velezradu
naproti zemi, naproti národu a naproti králi. Cinili alliance vele
zrádné s cizinci, se státy zahraničními, nemajíce dosti na tom,
že strhli na sebe téměř veškerou suverenitu a moc královskou.
Urvanou universitou strhli na sebe vyučováni veškero, až do
poslední vesnice, konsistoří usurpovauou strhli na se řízení.
veškerých záležitostí církevních a jali se despotický vládnouti
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nad duchovenstvem, oni urvali i moc nejenom povolovati berně,
kterouž od dávna v království měli, ale i je ukládali beze všeho
svolení králova, oni zbrojili bez vůle, ano proti vůli krále svého.
Urvali a strhli na se moc takovou. jaké neměl v středověku
nižádný mocnář, a té užívali naproti králi a naproti národu.
Od té chvíle neupustili stavové od vlastizrádných rejdů svých,
emissarů zahraničních jen se hemžilo v Cechách, zvláště z Falcká
a ze Sas, stavové ncustali se buntovati s protestantskou cizinou
za záminkou obrany slova Božího, kdežto jsou měli všecku moc
v rukou, zvláště však vedli velezradu, dále ti, kteří zasedali
v direktoriu. Mnozí z nich v krátce zbohatli, vždyt" se jim dařilo
po vůli, a kupovali, kdež hynul obchod a řemesla, zboží a statky.
Každý soudný člověk mohl již tehdáž prorokovati, kam věci
dospějí.
V těch všech věcech měli úhlavní účastenství Bratři ze stavu
panského, rytířského i městského, ti také ve spojení s Němci,
s Thurnem, s Collonou z Felsu a s jinými zahraničními helvetskými
přátely působili nejvydatněji ku katostrofě Bělohorské. Ač měli
v direktoriu pouze 14 hlasů, tedy menšinu, byli oni bezohlední
aradikální nepřátelé dynastie l—Iabsburgské.Jejich působením, zá—
roveň s rejdy I-Iessenskými zvolen byl Bedřich Falcský za krále
českého. V direktoriu, které urvalo vládu na se po defenestraci,
potkáváme se také se známými osobami ze středu Bratří: s panem
Václavem z Roupova, s Budovccm, Otou z Losu, s Martinem
Frůhweinem, s Kochanem z Prachova a s Kobrem Koberšberku,
a to direktorium, které velezrádné rejdy kulo, tak dalece zapo
menulo na čest a důstojnost království českého, že až s Turky
činilo přátelství a se uvolovalo k ročnímu tributu sultánu tureckému,
a to všechno tou příčinou, aby byla zachráněna svoboda čistého
slova Božího!
(Dokonč)

O známosti

Boha.

Píše VÁCLAV LEFLER, farář na Makove'.

(Pokračování)

IV.

Základem všech důkazů jsoucnosti Boží jest odpověď na
otázku: Připouští—lijsoucnost Boží vůbec nějakého důkazu?
Sv. Tomáš zodpovídá otázku tuto zevrubně ve své učebnici
bohosloví I. v otázce druhé, článku druhém. jelikož překlad do
týčného článku nebyl češtinou podán ještě cele, činím tak způ
sobem parafráse.
Odpověď formální zní: Ano! Jsoucnost Božíjest dokazatelna
důkazem aposteriorickým čili předzvědným, soudíme-li totiž ze zná
mých nám účinků na jich příčinu.
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Odpověď věcná zní: Důkazy jsou dle východiště dvojí: buď
a priori, aneb a posteriori. »A prioric, soudím-li přecházejezpří
činy na účinek. Důkaz tento slove dozvědný (aprioritický, aneb
»propter quidc.) Důkazem aprioritickým soudím také z podstaty
na přívlastek, aneb per priora vůbec. -—
Důkaz druhý »a posterioria nazývá se také přezvědný: vy
chází z účinku a přichází na přičinu;' aneb z přívlastku na pod—

statu. Tento důkaz slove také »quiaa, protože má východiště své
skrze príora quoad nos.
Zúmyslně nenazval sv. Tomáš důkaz posledně jmenovaný
aposteriorickým; poněvadž naprosto řečeno každý důkaz jest
apríorítický.
Dolcazujeme-li něco, předpokládáme vždycky něco a priori;
že jsou totiž jisté pevné a bezpečné pravdy, o něž se ve svém
myšlení opírati můžeme, čili že myšlení naše o těchto nezlomných
pravdách jest zcela oprávněné. Z tohoto hlediště každý důkaz má
ráz aprioritický. Proto vyhnul se sv. Tomáš pojmenování nám
obvyklému ze škol »aposteriorický důkaz: a nazval oba důkazy
per priora; a sice prvý per priora simpliciter a druhý per priora
quoad nos. Z toho již patrno, že oba důkazy dají se v soudném
myšlení srovnat..
Tolik však doznává sv. Tomáš, že po většině vycházíme od
výsledku, jakožto události nám více známé, a soudime na příčinu.
Avšak i při tomto našem počínání jest na snadě myšlenka,
»že myšleni naše jest zásadně pravéc. Tyto zásadně myšlenky,
které v duši chováme, jsou pouhým obleskem božských idei. jen
tím, že naše myšlenky nacházejí oporu v Bohu, jsouce obleskem
jeho odvěkých, nezměnitelných idei, jest myšleni naše pravé. jen
tím, že myšlení naše nese se za těmito myšlenkami, které jsou
spolu s duši stvořeny, jest provedení důkazu nějakého z rozumu
možné. Bůh jest prvá Pravda a jeho idee jsou bytně a pravzornč
prvoti našeho poznání. Věci ve světě poznáváme, poněvadž slunce
je osvěcuje; podobně i v duši naší poznáváme jisté zásadně pravdy,
poněvadž světlo rozumu našeho je objevuje.
Světlo rozumu našeho jest obrazem a obleskem onoho světla
Božího, které naši duši stvořilo, ve kterém zahrnuty jsou od věč
nosti idec všech věci. Tím není řeči *o žádné bytné společnosti
bytnosti Boží s rozumem lidským; nýbrž tak daleko od sebe
vzdáleny jsou bytnost Boží a rozum lidský, Světlo věčné a světlo
stvořené, jako Stvořitel a stvořeni.
»Kdo pravdu zná, zná ono světlo:, praví sv. Augustin.
Vedeme-li tudíž důk'az a postcriori, jak říkáme, čili per priora
quoad nos, jak důkaz tento jmenuje sv. Tomáš, soudime z výsledku
na příčinu, protože (»quiaa) výsledek závisí od příčiny; a stává-li
výsledek, musí nutně stávati předcházející příčiny. Dobře a právě
tak soudime, opirajice se o tyto zásadně jisté pravdy. Máme
tudiž podstatný důvod, že jsoucnost Boží připouští důkazu.
Leč oproti tomu namítá se:
„
1. že jsoucnost Boží nepřipouští důkazu. Ze Bůh jest, tot
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prý článek viry. Clánky víry nejsou důkazu z rozumu schopny,
neboť tím by přestaly býti články víry, kdyby věc činily evidentní,
kdežto »věřitíc znamená to, co nevidíme, za pravé míti na základě
autority. Ad Hebr. Xl-. Tudíž nelze prý dokázati, že Bůh jest.
2. Také se namítá, že kprovcdení důkazu jest potřebí, aby
důvod prostřední (medium demonstrationis) byl pravdiv a sjistotou,
co jest, pravdivým poznán byl. Leč o Bohu nelze věděti, co Bůh
jest nýbrž spíše co Bůh není. Damascenus hb I. de orthod. Ede
cap. IV. col. 798, t. 1. — tudíž nelze prý dokázati, že Bůh jest.
' Třetí námitka čili důvod contra praví: Důvody vzaté
z výsledku jsou v tomto případu chabé. Věci totiž, které pozo
rujeme, nestojí v žádném poměru k příčině. Výsledek totiž jest
konečný, ohraničený; kdežto příčina jest nekonečná. To však
není žádný poměr, aby z příčiny nekonečné vyplýval výsledek
konečný: a proto nelze prý ani soudit z výsledku konečného na
příčinu nekonečnou. Příčina a výsledek mají býti v stejném
poměru.
Tento poměr se zde nenachází; tudíž nclze prý dokázati,

eBůh jest

oproti Ovšemnámitkám
uvádí
sv skrze
lomáš,ty, co
již učiněny
apoštol
praví Leč
k Řím.10.:
»Neviditelnévěci
Boha
které

jsou, rozumem 2patřeny* býti mohoua. Byt jest totiž nejprvnějši
předmět našeho poznání a apoštol národů tuto pravdu pouze
dosvědčuje. Zejmena však odpovídá sv. Tomáš: Ad primum . . .
že jsoucnost Boha jest nejenom předmět víry, nýbrž i pravda
rozumová. jsoucnost Boha jest přirozený základ a podmínka víry.
Všechny články víry budují na této pravdě, předpokládají tuto
pravdu. Poznání Boha vírou předpokládá možnost a nutnost po
znání přirozeného vůbec; podobně jako milost, která přirozenosti
lidské dodává bytí ušlechtilé, nadpřirozené, předpokládá přiroze
nost lidskou k tomuto zdokonalení schopnou.
Předmět poznání našeho přirozeného »jsoucnost Bohaa může
tudíž býti ve světle víry pojat od těch, kteří k vědeckému bádání
o jsoucnosti Boha nejsou způsobilými, aniž maji času k tomu,
provedením důkazů se zabývati — stejně správně jako od filosofů.
Ad secundum . . . Druhý důvod »prm zní: Oproti druhé
námitce budiž řečeno, že není potřebí k provedení důkazu, aby
naprosto poznána byla bytnost věci, která nám slouží za medium
dcmonstrationis. V našem případu není zapotřebí k provedení
důkazu jsoucnosti Boha, abychom věděli »co Bůh jest.<< Kdyby
naprosto se znalost taková důvodu důkazovčho vyžadovala, nemohla
by býti řeč o žádné vědě, vyjímaje 'toliko vědu přírodní, která
jedině takové naprosté věcné a bytně poznání jakozto důvod pro
střední pří svém argumentování per demonstrationcm vyžaduje.
Ostatním vědám postačíjako medium demonstrationis: jistý a určitý
pojem vyjádřený přesným pojmenováním. A k těmto posledně
jmenovaným vědám patří také bohosloví.
Potom přirozeně důvod věcný, vyjádřený výměrem »co věc
jeste stojí teprve v druhé řadě. V první řadě stojí vždycky důvod
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jsoucnosti »zdali věc jest:. Dříve třeba pátrati ze jména, ve
kterém po většině vyjádřen jest výsledek jisté příčiny, »že věc
jest“ a potom teprve »co jest<<
Proto dokazujíce jsoucnost Boha z důvodů aposteriorických,
béřeme za medium dcmonstrationis, jistý, stálý, ode všech přijatý
pojem, jménem »Bůha, vyjádřený výměrem slovným: jakožto
bytosti nejvyšší, nejdokonalejší, původce všehomíra.
Konečně oproti třetí námitce praví sv. Tomáš: Ad tertium
dicendum .. . přiznávám, že z výsledků konečných nelze se do
dělati úplného poznání příčinynekonečné; protože výsledek a příčina
se úplně nekryjou; jsou v nepoměru k sobě. -— Leč o takovéto
adaequátní poznání Boha se u nás nejedná, nýbrž pouze o důkaz
]eho jestoty. A k tomuto provedení důkazu postačí důvody vzaté
z výsledku konečného. Pozorujeme-li ku př. věci stvořené, soudímc
14jich jsoucnosti pouze na jsoucnost Příčiny, která je způsobila.
Bytnost této prvé Příčiny ovšem úplně z věcí stvořených poznati
nedovedeme. Postačí nám prozatím tolik, když víme, že Bůh jest.
Tak dokazuje sv. Tomáš pravdivost věty, že o Bohu věděti
můžeme.

Listy vědecká.
www
Jak nakládal Lutr s Písmem svatým.
Biblicko-exegetická úvaha.
Napsal Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování)
»Lutherum infalsasse ac pseudermenia sua
vitiasse scripturam utriusque testamenti,
ccrtius est, quam ut negari qucat. :

Wicelius,

De arbore bona 1545.

8. Důslcdnějsou všickní věřící spravedlivi

a majíse

za spravedlivé považovati,*'") poněvadž Kristus zákon za nás vyplnil
a jeho spravedlnost je spravedlnost naše. 33) Byl by to tudíž nc
vdčk a rouhání se Bohu, kdyby křesťan chtěl popírati, že je
svatým a spravedlivým. 35)
Kdo tento stručný nástin nauky Lutrovy o ospravedlnění
člověka jen spěšně přehlédne, vyzná bezděčně že volnější & po—
hodlnější nauky o této základní otázce křesťanství nelze si my
sliti, 3") a že- by nauka tato, stanouc se všeobecným pravidlem
“) :]sme — učí Lutr -—všickni svatí a proklet budiž ten, kdo by
svatým se nenazýval a svatým býti nechlubil. : iVyd. Valch. V 724; Ill. 651
a na j.
35) Sr.ovn co bylo výše o tom povědíno.

““ Vyd. Valch. Xll. 476a naj. m. Srovn. Dóllingerl.
c. pag. 130
:: nn —-Výčitky svědomí pro přestoupení zákona Božího hleděl Lutr
odbýti právě tak lichým jako lehkovážnýmtvrzením, že nesmí se na svě

domí dl)áti, nýbrž proti svědomí za to míti, že Bůh spáchaní'mi
hříchy není rozhněván a člověk zavržen. (Opp.p l.at I. c. (. 454). Aneb tvrdil,

že takové výčitky pocházejí — od d'.ábla Srovn. Dóllinger

|. c. pag. 126.

249 a j.
'") Proto vyznal i sám původce této nauky, že i jemu přichází to za

těžko,

ne--li nemožno,

nauku tuto, ač z ní váží jedině svou útěchu &

upokojení. v praktický život uvésti a svůj náboženský život, dle ní zaříditi.
Mimo to vyklouzlo mu pozoruhodně vyznání, že jest nemožno, učení toto

v písmu

nalézti,

když se písmo pouze čte a v něm hádá. kdo tuto

věc sám na sobě nezkusil! Byla to tedy dosavadní Lutrova zkušenost, jeho
Rádce duchovní.
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nábožensko-mravního života národů, vedla nutně k všeobecnému
rozkladu a úpadku společnosti lidské.“s)
III. Táž theologická převrácenost a umíněnost, jež byla
Lutrovi východištěm v jeho učení 'o ospravedlnění, ovládala jej

neuprosnounutnostíi vjeho nauce o dobrých

skutcích,

ježto

tato jest pouhým důsledkem a dalším rozvojem zásad protestantů

o ospravedlněnía o ospravedlňující

víře.

Proto obmezíme

se tuto, an vlastní věc v dosavadních rozvodech jest obsažena,
jen na hlavní body, bychom tím dříve k vlastnímu úkolu dospěli.
. Poněvadž v člověku i po ospravedlnění osten hříchu

(concupiscentia) zůstává, tak že je člověkdilem sluhou Božím,
dílem sluhou hříchu, dílem spravedlivý, dílem hříšný, platí to
i o každém jeho skutku; z toho plyne, že bohumilé skutky jsou
nemožné, “") ježto i ten nejlepší skutek má na sobě skvrnu všed
ního hříchu.4") Z této zásady odvozoval Lutr:
a) Ani spravedlivý nemůže plniti zákon, kterým se dobré
skutky přikazují." ')
b) Proto vyplnil za nás Kristus zákon svými zásluhami a svou
smrtí, čím zjednal nám odpuštění hříchu a spravedlnost již si
máme vírou přisvojiti. “)
Důsledně odpadá potřeba dobrých skutků, konaní spra
vedlnosti a ctnosti, poněvadž to všecko bylo již vykonáno a nám
darováno. "')
2. Aby co možná seslabil učení písma o dobrých skutcích,

vymyslilLutr nauku, že »zákonc nesmí se splítati
duševní

“) s »evan

stav a nálada, jež ho dohnala tam, že se dočetl v listech apo

štola národů nauky, kterou v nich před ním nikdo nenalezl. Srovn. D6 1

linuerl.

c. pag. 179.

O tom zmíníme se na konci tohoto pojednání.

Prozatím chceme

zde uvésti slova Schwenkfelda,
stoupence nového učení, jenž se v ohledu
tom takto vyjadřuje: »Es geht heutigen Tages žirger mit uns zu, denn
et“ 21mit (1en Heiden,
wo einer den andcrn betriigen, schinden und
schatzen kann, ist er auf allen Seiten geschickt.. Alle die jetzige Lehre ist

zu nichtsAnderem,dennzur Zerstórung

der Menschengesetze

und nicht zur I?.rbauung eines christlichen Volkes und
einer Gemeinde

Gottes

gerichtet.

Bci vielen Menschenist es nur

frechcr, \\ildoer,das
Úbel nurc.irger
ge\\or(len.c
Dóllingerl.
c. pag. 257.
v.n Móhlerl.
pag. 205.
a nn. »Opera,
quac justjňcationem
consequuntur — učí Melanchton
loc. theol. pag. 108. — quia íiunt in
carne adhuc impura, sunt et ipsa immunda. (
“' Srovn. co o tom výše podotknuto bylo.
»Maledixit lex eos — dokládá o ohledu tom Melanchton
—
qui non universam legem absolverint. At nonne lex summum amorem erga
Deum (etl vehementissimum metum Dei exigit.> Ab his tota natura (hominis)

est alienissima,z

L. c. pag. 127.

“) Srovn. co bylo svrchu o tom řečeno.
") Z té příčiny zavrhuje i konkordní formule větu: >k dosažení spa
sení třeba je dobrých skutkťu V komentáři listu ku Galat. stanoví dokonce

l_.u:tr>l1ides,nisi sit sine ullis, etiam minimis operibus, non

justificat,

imo non est fides.c Proto vychvalujesvé učení o ospra—

vedlnění, řka: »Das ist eine \\underliche
Gerechtigkeit, dass wir sollen
fromm
(gerccht)
sein und heissen
allein durch c.
einen
wir
gar
nichts
zuthun.»
Srovn.Dóllingerl.
pag. Andenrnn,da
88.
") »Oui benc novit — praví ve výkladu listu ke Galat.n—
ndiscer—
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geliema, kteréžto, jsouc radostnou zvěsti o milosrdenství Božím
skrze Krista nám prokázaném “') a o víře ospravedlňující, a ne
o skutcích, nesnáší se se zákonem dobrých skutků vyžadujícím,
aniž může evangelium vedle sebe trpětí zákon.“G)Důsledně učil Lutr :
a') Kristus

n e ní

z 21k o n o d á r e e m , ježto

nekáže

zákon,

který patří do staré úmluvy, nýbrž evangelium. "
b) Zákonem t ře b a p 0 h r d n o u ti a přidržeti se evan
gelia, 45) které jedině Kristus hlásal.
c) Dobré skutkyjsou nejen š k o d l i vé, ale i zcela h ři šn é,49)

poněvadž scjimi dilo Kristovo snižuje ajeho zásluhy podceňují,5")
n e r e e v a n g e l 1um a le g e, gratias agat Deo et sciat, se esse theologumc.
Proto tieba zákon -—mínil Lutr — jde--li o svědomí a ctnostný život, ze svě

domí zcela \ypuditi!
;:Evangclium

docet — stanoví Lutr — Christum non venisse, u t

fcrret novam legem et traderet praecept a de moribus, sedídeo
venisse dicit, ut hostia fieret pro peccatis lotius mundi.: Důslednč vybízí
lutr, že se mají věřící bedlivě vésti k tomu, aby uměli rozcznávati mezi Kri
stem a zákonodárcem.
'""uSrrv.n Dóllin ger [. c. díl 1. str. 262 a nn. Poněvadž tvoři zákon
a evangelium protivu, ——ku kterému bludněmu tvrzení dohnán byl
utr
svou vymyšlenou naukou o ospraveendlění. — mínil »reíormatorc, že bu i
zákon v srdci člověka svrchovanou nenávist Boha (V opětně uvedeném kom
mentaru
") »Christus — pravi Lutr — non est lex nec opus li.egs . Tannta
fuit papistarum dementia ct coecitas, ut ex evangelio legem charitatis (_t.j.
láskyk Bohu a k bližnímu). ex Christo legislatorem fecerint, qui graviora
praecepta tulerit, quam Moses ipse. < . c. Dle Lutra bylo vlastním úkolem
Krista, aby lidi vykoupil ajim toto své dílo zvěstoval, tedy evangelium.
Naléhá-li se tudíž na dobré skutky, činí se z evangelia zákon, což prý nej
větší blud a úplné převrácení křesťanského náboženství!
“) Nesmyslnou tuto nauku rozvinul »reformatorc zvláště ve výkladu
listu ku Galat., kde mezi jiným takto praví:»Nisi'1gnoraveris legem'in cordc

tuo et statueris nullam legem et iram Dei. sed meram gratiam et mi
sericordiam propter Christum, non potes salvus l'ieri.< K tomu vhodně
odotýká výše uvedený Vicel: »Volunt illi (protestantes) omnia, quae ore
perstrepunt, esse evangelium, quod faciunt esse evanžglium, quod habent esse
evangelium. Et nihiluspiam sonant. nisi evangelium < óllinger |. c. pag. 63
Šk odlivěcjsou dle učení Lutrova dobré skutky proto, poněvadž
budi v člověku sebedůvěru a pýchu. místo co by měl duvěřovati v milosr
denství Boží a v ospravedlnění Kristem zjednané. Proto učí zřejmě: »ch,

opera, Charitas,vota non redimunt, sed magis involvunt et gravant
maledictione
< Ve své postille volá dokonce reformator: »Wollte Gott,

ich h.itte eine Stimme wie einen Donnerschlag, dass ich kónnte in aller Welt,
schallen, und das Wórtlein »gute Werke: allen Menschen aus dem Herzen,

Mund OhrenundBůchernreissen. Wiev crfiihrt man das Volk mit
guten Werken! < — Hři šnost dobrých skutkův dokazuje Lutr tím,že

prohlašuje, že ti, kdo je konají a bohumilý zivot vedou, jsou na nejlepší

cestě k věčnémuzahynutí. ivot ctnostnýjest proto nebezpečný! Srov.
Dóllingerl.
c. díltom
111.dokládá
pag. 128akonkordní formule: »Ištsi conversi et in
V ohledu
Christum credentes habent inchoatam in se renovationem, sanctiňcationem,
dilectionem, virtutes ct bona opera: tamen Haec omnia (renovatio, virtutes)
nequaquam immiscenda sunt articulo justiňcationis coram Deo, ut redem
ptori Christo honor illibatus maneat.< Snahu člověka,vésti život sprave

dlivýa ctnostnýprohlašujeLutr za sebeklam

a opovážlivost,

an se

má každý spokojiti s ospravedlněním Kristem zjednaným a nám darovaným.
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čím víra (ospravedlňující)

tipí

a poznání

milosti Boží se 7a—

temňuje.
d) Káže-li se o dobrých skutcích, zvr ací se tím (ospravedl—
ňující) víra a naopak, kteréžto učení škodí více, než lze po
chopiti. 5')

e) Dobré skutky obsažen y jsou ve víře, aniž by věřící
si toho byl vědom. =“)

f) Přikazujc-li písmo konání dobrých skutků, má to sloužiti

k pokoření

člověka

a k obžalobě

jeho,53) ne tedy ku

povzbuzení, aby dobře činil.
Poněvadž dosud vytknutó zásady »reformatoraa o dobrých
skutcích bily písmu v tvář, an toto dobré skutky na přečetných
místech přikazuje, ano dosažení věčného života na nich závislým
činí, '“) hleděl »reformatorc takovým závažným místům,_o která
se jeho system úplně rozbíjel, uniknouti — jak se ihned pře—

svědčímc——
tím, že je překrucoval

a zcela

libovolně

vykládal,
aneb dokonce tvrdil, že učení o dobrých skutcích
pochází od ďábla, jenž člověku našeptává, aby dobře činil,
čímž jej od Krista jenom odvrací a jeho svědomí znepokojuje. 55)
V odměně, kterou písmo spravedlivým za jejich ctnostný život

a dobré skutky slibuje, viděl Lutr pouhý pedagogický
středek,

pro

bychom dobře činili, aniž by tomu nějaké váhy v du

chovním životě člověka byl přičítal. 55) Když namítali katoličtí
theologové, že i sama víra je dobrým skutkem. — co i sám Lutr
výslovně stanovil, 57) — tu ncvčděli si stoupenci Lutrovi jinak
Vy.d Valchovo Vlll. 1655. Tím se dle Lutra Kristus se všemisvými
milostmi člověku udělenými a celé evangelium převrací. Jinde d,okládá že
jest to největším uměním úskokem) (lábla, nadčlati z evangelia samých zá
konů. (Tischreden, vyd. Valch. XXII, 691.) Proto nazývá zákon a zlé svč
domí nepřáteli člověka. IOpp. lat. lll. 448) — Z téže příčiny stanoví Lutr:
»Ut Christum recte deňniamus, debemus diligentcr discernere omnes leges,

etiam divinas, et omnia opera a promissione evangelií et lide. Christus

non est lex. ergo nec exactor legis nec operum, sedestagnus

Dei. ,. (Comment. in Gal.)
“) »Fravá víra koná napořád dobré skutky, tak sice, že často ani na
to nemyslí, aniž pozoruje, co činí . . . Takové skutky jsou ty nejlepší, neb
jakmile to člověk cítí a vidí (že t dobře činí), stává se obyčejně pyšným :
(Vyd Valch. III. 63.) >Víra a duch vede všeck\ věřící k tomu, že dobře
činíc (I,. c. XI 1619 XlV 111 atd.)
5*) »Non tam opus (honum)- m—íníLutr — quam ejus ílla accusatio
Deo placet.. ita ut Deus opera bcna magis praeccperit ad occasionem talis
nostrae accusationis et timorís sui, quam ut in ipsis quaerat sibi serviri. :
(Epp 1

s')fl\'aopř Mat. 5, 1. arm; 7,25 34 ann. ,Mr. 14, 6, Luk. 6,27ann.;
jak.,1H;z3;,.;314annTo
.,4 ad
1Vyd.\a.lch V.lll 622. a jinde. »Si Christus — praví Lutr pro uko
nejšení zlého svědomí ——
speeie irati judicis aut legislatoris apparuerit, qui
exigit ratíonem transactae vitae, certo sciamus, eum iuriosum esse (liabolnm,

non ('hristumlc (( omment. in Gal.)
5“) Srovn. Móhler !. c. pag. 211 a n.
57) »Dcr Glaube allein — zní jeho slova ——
ist das Hauptwerk unter
allen \Verken.: (Ve výkladu XXII. žalmu.)
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pomoci, než že proti výslovnému učení písma tvrdili, že ani víra,

pokud je činem a smýšlením člověka, jemu k spr avedlnosti
se nepřičítá, poněvadž člověk není spravedliv sám sebou, nýbrž
Kristem, an si vírou jeho svatost a spravedlnost osvojuje. 53)

Z oboru právního.
Slavnostní průvod do chrámu za příčinou instal
lace katolického faráře, skřížem a korouhvemi a za
účasti duchovenstva, liturgickými rouchy oděného,
jest veřejným úkonem náboženským ve smyslu
% 303. tr. zák.
Kassační dvůr zamítl rozhodnutím ze dne 18. ledna 1895.

č. 12.822. zmateční stížnost JiříhoP., podanou proti roz
sudku krajského soudu Rovíňského ze dne 10. září 1894.
č. 3853., jímžto jiří P. uznán byl vinným p ř e čin e m u r á ž k y

zákonem

uznané

církve

dle ; 303. tr. zák. ——
a to z těchto

důvodů:

Zmateční stížnost opírajíc se paragrafem 281. řádu trestního
dovozuje, že obžalovaný jiří P. neměl býti odsouzen z přečinu
dle „*303. tr. zák. a to proto, že v tomto případě nejde o nějaký

úkon bohoslužebný,

nýbržjenomo světský obřad

i n s t a l l a c e fa r á ř o v y, že jednání

jenom proti osob ě faráře,

obžalovaného směřovalo

jemužto úctu vzdáti nechtěl; že

chování se obžalovaného nebylo takovým, aby vzešlo z něho po—

horšení,aposléze že dle čl. 14. základ.

zák. stát. o vše

obecných právech občanů státních

(zedne 21.pro—

since 1867. ř. z. č. 142.) nikoho nutiti nelze, by účastnil

se slavností církevních.

Zmateční stížnost tato není oprávněna.
Byt“ i zajisté církevní úkony při installaci farářovč nezaklá-
daly se na předpisech rituálních, nýbrž spíše na obyčejích místních,
nelze přece pochybovati otom, že, když uváděn jest farář ve
svůj církevní úřad slavnostním průvodem do chrámu, při kterémžto
průvodu napřed neseny kříž a korouhve a jehožto účastní se
duchovenstvo, liturgickými oděno jsouc rouchy, a při němž neseny
pochodne nebo svíce, tedy po způsobu procesí, — že jest to
veřejný úkon náboženský, jenž požívá ochrany „*303. tr. zák.
Jestliže tedy obžalovaný, at“ z jakékoli pohnutky
třebas
i z osobního-nepřátelství neboli nevraživosti proti faráři — při
tomto veřejném úkonu náboženském choval se neslušně, a to tak,
“) Srovn. Důllinger | c. pao. 349. a nn. To vysvítá i ze slov Lu
trovýeh: »Necesse est, hominem esse justum ante omnia opera et sine omni
bus operibus acceptari a Deo tantum per gratiam, quam fides credit »Ne

que enim fides tanquam opus justificat

sedquiaapprchenditmi

sericordiam in Christo exhibitam. : !( omment. in Gcnes. cap.
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že mohlo to jiné pohoršiti, pak právem stíhán a souzen byl dle
Š 303. tr. zák. »Dass aber das H 0 ra n (] rzi ng e n an die Prozes

sion, das Verweilen
nachster

mit bedecktem

Haupte in deren

ílžihc nur ein nach „“303. St. G. qualiňcirtes Ver

halten darstellt, \rurde von der ersten Instanz mit Recht ange

nommcn. Die Beruí'ung auf Art. 14. des citirtcn Staats
grundgcsetzes
ist ohne Belang, \\eil es sich nicht darum
handelt, den Angeklagten dafur

zur Veiantuortung zu ziehen,

dass er sich an einer kirchlichen
lheiligt hat, sondern dafůr,

nicht vorzog,

Feierlichkeit

nicht be

dass cr, \\ enn er sich zu enlfernen

es unterlassenhat. sich zu bcnehmen, wie

es seine Gegenwart in der Náhe einer Prozession
mit Růcksicht auf die Anwesenden verlangte.')a
Dletohobylonutnostížnost zmateční zamítnouti.

V. Kocián.

l. Výcena naturálných, faráři příslušných příjmů
a výměra daně příjmové Il. třídy na základě celého

fassovniho ročního platu za příslušný rok poplatni.
2. Vyšetření a výměra příjmu z poplatků štolových.
Nález správního soudu ze dne 27. října 1894. č. 3939.

Josefu Omersovi, faráii dvorskému (Corte dlssola), přede
psána byla rozhodnutím přímořského finančního ředitelst\i ze
dne 7. ledna 1894. č. 28755. ze služebních příjmů jemu přísluší—
cích a účtovaných 650 zl. 44 kr., daň příjmová II. třídy za rok
1892. částkou 6 zl. 50'/,_. kr. s mimořádnou přirážkou 4z1. 55 kr.
Do tohoto rozhodnutí jmenovaný farář stěžoval si správnímu
soudu domnívaje se, že příjem jeho roku 1892., plynoucí ze
sporných důchodů služebních, — poněvadž bylo ho úhrnem jen
362 zl. 71 kr. _ dle š6. č. 3. patentu o dani přijmové byl daně
prost, a opírá se předepsané dani tím, že daň ta vyměřena byla
na základě úhrnného příjmu r. 1892. a 1891., mimo to pak že
poplatky štolové vůbec a výkup nebo-li náhrada za plodiny pojaty
byly do účtů částkou, jaká vyplácena býti má, nikoli však část
kou, jaká mu skutečně vyplacena byla.
C. k. správní soud stížnost tuto zamítl jakožto neodůvodně
nou nálezem ze dne 27. října 1894. čís. 3939. a to z těchto

důvodů:
Pokud se týče plodin (naturalií), především konstatovati jest,
že o jejich jakosti, množství a výceně není sporu, a to, že nebyl
vzat zřetel na útraty vymaháním vzešlé, ospravedlněno tím,že
finanční správou přijatá výcena úplně slioduje se s výcenou, jak
stěžovatel sám ji uvádí, ano výcena vinných hroznův a pšenice
l)Pro důležitost každého téměř slova tohoto rozhodnutí nejvyšší
instance uvádíme textem původním
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jest menší nežli tržní

ceny, posudkem čili dobrozdáním důvěr

níků ze dne 10. dubna 1893. stanovené.
Dle toho roční příjem z plodin vynáší stěžovateli podrobně:
a) za 200 ct. : 11200 kg. vinných hroznů po 4 kr. za kilo —

448 7.1., b) za 100 m. pšenice po 60 kr. -— 60 zl., c) za 200 l.

oleje po 20 kr. — 40 zl., úhrnem tedy 548 zl.
Tomuto výpočtu stížnost také nikterak neodpírá, nýbrž
pouze vytýká, že daň ona neměla vyměřována býti na základě
celého povinného poplatku ročního, nýbrž na základě skutečného
příjmu, jak z průměru posledních

tří let se jeví. -——

Námitka tato však postrádá všeliké zákonné opory. Neboť
nehledě ani k tomu, že ničím není prokázáno, že stěžovatel ne
dostal za rok 1892 jemu příslušících plodin anebo peněžité za ně
náhrady, ano že i kdyby tomu tak bylo, tato pohledávka jeho
v platnosti trvá, jde tu o fassovni dávky, jež stěžovatel sám
v jednacím protokolu ze dne 9. srpna 1893. označil jakožto svůj
stálý příjem, dokládaje, že daň ona vyměřena měla býti na základě
povinných ročních poplatků běžných za rok 1892 a nikoli na zá
kladě příjmů z předešlých let 1889., 1890 a 1891.
A podle tohoto také, jak vysvítá z rozhodnutí, do něhož si
stěžováno, při sporném onom vyměřování daně příjmové dle
„\ 12., alinea 1. patentu o dani z příjmů bylo si počínáno, ježto

za základ výměry té vzaty byly »die stehendcn

Bezůge des

jahres 1892.a částkou nahoře uvedenou per 548 zl. s připočtěným
nepopiratelným doplňkem kongruovým per 87 zl 4-4 kr. a po

platky štolovými per 20 zl., úhrnem tedy (5)48+87 44+2()--—:5
_)

650 zl. 44 kr. —

Vzhledem posledně uvedené položky příjmové poukázati
jest na to, že za administrativniho řízeni uvažováno bylo jen
o výši poplatků štolových, nikoli však o jejich od daně osvobození.
Proto správní soud přihlížeje k ustanovení „$ 6. zák. ze dne
22. října 1875. ř. z. č. 36. ex 1876. nemohl

se pustiti

do roz

suzování o povinnosti daňové vzhledem poplatků stolových.
Pokud pak týče se jejich výše, tu sluší pouze podotknouti,
že poplatky štolové podstatou svou jsou příjmy měnlivými, jež
dle předpisu % 12. alinea 2. patentu

o dani příjmové dle tří
letého průměru bylo počítati a dle toho tedy že důvěrníky \'y
šetřenou a stanovenou průměrnou částkou per 20 zl. právem za
počtěny byly v obnos, na základě jehož daň ona byla vyměřena.
(Budu-'. XVIII.

čís. 8121.)

V. Kocián.

Nárok na zvýšenou kongruu katolických kněží
na základě výsledku sčítání lidu.
Cís. král. správní soud jednal dne 19. října 1894. o stížnosti,
kteroužto farář a děkan brixenský, Blasius Egger, stěžoval si do roz—
hodnutí c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 10. dubna 1893.
č. 27281. ex 1892. v příčině vyměření kongruy faráře a pomocných
kněží brixenských.
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Šlo pak v případě tomto o spornou otázku, "zdali kon—
gruový doplněk, jenž dle schem. I. č. 3. odst. 2. zákona ze dne
19. dubna 1885. ř. z. č. 47. faráři a pomocným kněžím v Brixenu
zvýšen býti má, náleží jim — jak tvrdí stěžující si farář —- od

1. ledna 1891., anebo, — jak rozhodlo c.k. ministerstvo kultu
a vyučování — od 1. červ cnce 1891., ježto posledním sčítáním
lidu zjištěno, že město Brixen má přes 5000 obyvatel. —
Ministerské
ono Črozhodnuti,
si stěžováno,
ze dne
10. dubna 1893.
.27281. opírádose něhož
paragrafem
35. předpisu
při
pojeného k zákonu o sčítání lidu ze dne 29. března 1869.ř .z. č. 67.,
jakož i ministerským nařízením ze dne 11. ledna 1882. ř. z. č.8.
0 vyměřování aktivitních neboli služebných přídavků úředníkům

státním.
C. k. správní soud přidal se k vývodům stěžovatelovým

a výše uvedené rozhodnutí

ministerské,

do něhož si

stěžováno, ze dne 10. dubna 1893. č. 27281., na základě % 7. zá
kona ze dne 22. října 1875. ř. z. č. 36. ex 1876. zrušil nálezem
ze dne 19. října 1894. č. 3832. a to z těchto

důvodů:
Dle % 9. zák. z 19. dubna 1885. ř. z. č. 47 zákonem stano

vené dotační doplňky pomocných kněží mají nabýtí (s)platnosti
1. lednem 1886. zcela, doplňky pak kongruové samostatných
duchovních správců 1. lednem 1887. z polovice a 1. lednem 1888.
také zcela.
Tato kongrua dle odst. 2. č. 3. schem. ]. ve městech

a mčstýscch tyrolských,

majících přes 5000 obyvatelů, vy

měřena jest samostatným správcům duchovním 800 zl., kněžím
pak pomocným 350 zlatými. —
Nikterak tedy nelze pochybovati otom, že samostatným
správcům duchovním a kněžím pomocným některého města nebo
městýse tyrolského zmíněné ono zvýšení dotace přísluší tenkrát,
kd\ž po .lednu 1886., pokud se týče po 1. lednu 1888. počet
obyvatelů1 příslušného města nebo městýsc převýšil číslici 5000. —
Že tomu skutečně tak, otom důkaz podati má sčítání lidu,
kterýmžto sčítáním právě v tomto případě bylo zjištěno, že dne
31. pros i nce 1890., jakožto dne článkem 3. zák. ?.29. března 1869.
ř. z. č. 67. za rozhodný při sčítání lidu den určeného, město
Brixen mělo obyvatelů 5128, tedy více nežli 5000
jestliže pak sčítání lidu delši vyžaduje doby a tudy výsledek
sčítání není znám již 31. prosince každého desítiletí, nýbrž teprve
později, nikterak ztoho nejde, že by nároky, jež opírají se neboli
odůvodněný jsou výsledkem sčítání lidu, právněplatnými se stávaly
teprve ukončením tohoto výkonu (sčítání lidu.). Pro tuto zajisté
právní platnost není rozhodným formální úkon onoho sčítání
jakozto takový, t. j. sčítání samo ani okamžik, jímžto úkon ten
byl skončen, nýbrž pouze a jedině to, čeho sčítáním má býti do
kázáno a dovozeno, t. j. žev určitou dobu nastaly takové poměry,
jaké zákon předpokládá a žádá na odůvodněnou nároku na vyšší
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dotaci. Touto určitou dobou jest všakjedině den '31.prosince 1890.,
poněvadž zákon právě tento den ustanovuje tím dnem, pro nějž
počet obyvatelstva má býti vyšetřen. Poněvadž pak skutečně
sčítáním lidu 7míněný průkaz pro 31. prosinec 1890. byl podán,
přísluší též od tohoto dne faráři a pomocným kněžím v Brixenu
přiměřeně zvýšená kongrua.
A jelikož ani ministerské nařízení ze dne 11. ledna 1882.
ř z. č. 8. pro tento spor nic neváží, ježto nařízení ono jedná
jedině o vyměřování služebných přídavků státním úředníkům, se
zákonem však o dotaci katolického duchovenstva v píažádné
není spojitosti, bylo nutno ministerské ono rozhodnutí, do něhož
si stěžováno,

dle 5 7. zákona

ex 1876.zrušiti.

ze dne 22. října 1875. ř. z. č. 36

(Budw. XVIII. čis. 8104.)

V. Kocián.

Romanarum Congregationum decreta
novissima.
S. Rituum Congregatio.

Macaonen.
l\mus Dnus ]oachimus de Madeiros, Episcopus Macaonensis,
ditionis Lusitanac apud Sinus, maxime cupiens, ut sacri ritus in
sua dioeeesi juxta ccclcsiasticas praescriptioncs ab omnibus serven
tur, insequcntium dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congre
gatione humiliter pctiit, nimiruzm
Utrum presbyter, qui missam conventualem de Octava
Omnium Sanctorum dic 2 Novembris celebrat, possit ex parte
uti concessione a Benedicto Papa XIV. facta regno Lusitaniae

dicendi tres missas pro defunctis, alias duas missasde Requie
celebrando?

II. Utrum occurrente prima feria sexta

Novembrisdie,

quo nt commcmoratio Omnium Fidelium Defunctorum, liceat
missam votivam cclebrare dc Sanctissimo Corde Jesu juxta decre
tum Sacrae Rituum Congrcgationis 28. ]unii 1889.>
III. Et quatenus afňrmative ad II. utrum eadem die apud
Lusitanos liceat celebranti praeter praedictam missam votivam
duas alias de Requie celebrare;>
Utrum feria V. in Coena Domini in missa Pontiňcali
Presbyter et Diaconi assistentes, Canonicus baculum sustinens
pluviali paratus, et Subdiaconus, si sint presbyteri, stolam assu
mere debeant, priusquam de manu Episcopi communionem acci
piant; an potius ad Sacram Synaxim teneantur accedere iisdem
tantum modo paramentis, quibus utebantur ab initio missae?
V. Utrum festum Ss. Cordis ]esu, quod inter festa secun
daria duplicia primae classis in Calendario universali ex decrcto
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22. Augusti 1893. a Sacra Rituum Congregatione rccensetur,
quodque jamdiu apud Lusitanos ut primarium celebratur sub
praecepto in utroque foro, addito etiam jejunio pcrvigilii, nunc
vi laudati decreti cclcbrari debeat ut secundarium, an potius ut
primarium in Lusitana ditione retinendum sit.>
VI. Utrum consuctudo, qua simplex sacerdos \'el Canonicus
missam solemnem celebrans, concionatorem, qui post Evangelium
praedicat, benedicit, servari possit?
VII. Utrum sacerdos, qui festo Nativitatis Domini, vel die
secunda Novembris in Lusitania, tres missas consecutive lcgit,
quin ab altari recedat, teneatur post unamquamque missam reci

tare ter Ave Maria, Salve Regina et ceteras orationesjussu
Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII. recitandas post
missam privatam, an potius semcl tantum post tcrtiam missam.>

VIII. Utrum in choro ad psalmum Venitc

exultemus,

recitandum in tertio Nocturno festi Epiphaniac Domini, teneantur
omnes etiam Canonici stare detectis capitibus, dum praedictus
psalmus cum antiphona recitatur?
IX. Utrum occurrente Festo Annuntiationis Beatae Mariae
Virginis feria VI. in Parasceve vel Sabbato Sancto, in locis, ubi
hoc fcstum cclebratur sub praecepto audiendi Sacrum et absti
nendi ab operibas servilibus, transferri debeat ad fcriam secundam
post Dominicam in Albis cum praecepto etiam pro populo.>
X. Utrum feria VI. in Parasceve retineri possit consuetudo
in adoratione Crucis, utille, qui adorationcm pcregit, non recedat
facta cruci genuHexionc unico genu, sed tcr genuíiexionem fa—
ciendo utroque genu?
Sacra porro Rituum Congregatio, exquisito voto alterius cx
Apostolicarum Cacremoniarum Magistris ac referente subscripto
Sacrae Rituum Congregationis Secretario, omnibus accurate per
pensis, propositis dubíis respondere censuit:
Ad 1. Affirmative.
Ad II. Negative, juxta Rubricas.
Ad III. Provisum in praecedentibus.
Ad IV. Negative quoad primam partem, Affirmative quoad
secundam.
Ad V. Attcnto speciali privilegio, Festum Ss. Cordis Jesu

in regno Lusitaniae est per accidens

primarium.

Ad VI. Afrirmative juxta alia Decreta.

Ad VII. Negative,et preccs praescriptac
in fine ultimae missae.

rccitentur

Ad VIII. Servetur consuetudo.
Ad IX. Detur decretum generale diei 12 Februar-ii 1690. ')
' Citatum decretum d. 12. Febr. 1690. hoc est: »Ad relationem: Cum
Sabb. s. occurrat festum Annuntiationis B. V. M., dubitatum fuit: n de
beant celebrari missae priv. ad effectum, ut Christifideles commode satis
facere possint praecepto audiendimissam? S.C. rcspondit: Pracdiclum festum

Annunt.B.V. M.una cum praecepto
candi

a b o pcrib

audiendi

missam et va

us in Ecclesia Universali transferri dcbere ad fer. 2. p.
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Ad X. Post adorationem et osculum sanctae Crucis celebrans,
ministri, clerus et populus surgant, gcnuflcctant unico genu ct
redeant ad propriam sedem.
Atque ita rescripsít et servari mandavit.
Die 10 Maji 1895.

L.+S.

Cai. Card. Aloisi-Masclla S. R.C. Pracf.

Aloisius Trípepi,Sccrct.

Zapimování převodního poplatku z církm nich a jiných
nadací ve splávním oboru c.k. finančního ředitelství
pražského.
Dle sdělení c. k. finančního ředitelství ze dne 26. února 1895,
č. 3.696 svolilo vys. c. k. ňnanční ministerstvo výnosem ze dne
10. ledna 1895., č. 40.563 2 roku 1894, ku návrhu místodržitel
skému, jenž ve srozumění arcib. konsistořc v Praze a bisk. konsi
stoří v Litoměřicích, v Hradci Králové a v Budějovicích byl
podán, že veškeré poplatky z církevních a jiných nadaci ve
správním oboru c.k. finančního ředitelství pražského dle tar.
pol. 96 b) zákona ze dne 13. prosince 1862. ř. zák. č. 89, po
rozumu „*28. lit. b) popl. zákona ze dne 9. února 1850, říš. zák.
č. 50. nehledě k žádné vyjimce bezprostředně zapravovati jest.
Poněvadž c. k. finanční ředitelství svým přípisem ze dne 2. května
1895, č. 32.412. prohlásilo, že se zdejším návrhem, by toto bez

prostřední

zapravování

převodníhopoplatku při nadacích

1. čencnccm 1895. započalo, srozumčno jest, musí orgánmé,
kteří ku vyhotovování nadačních listin povoláni jsou, počínaje
1. červencem 1895, současně a spolu s obvyklými Stejnopisy
nadačního listu, které k církevnímu a administrativnímu stvrzení

se předkládají, připojitiještě jeden

nekolkovaný,

jenž

určen jest k tomu, aby na něm převoduí poplatek se vyměřil.
Týž bude odsud zaslán příslušnému poplatkovému aneb bernímu
úřadu. ')
V Praze, dne 18. května 1895, č. 62.991.

Za místodržitele: Stu m m e r.
Dom. in Albis protractis omnibus aliis festis, quae non sint altioris ritus, ad
aliam diem ju_xta.rubricas. Celebrationcm quoque missarum dicta die
Sabb. s. omnino prohibendam, in quibuscunque ecclesiis et oratoriis pri
vatis, non obstante quacunque consuetudinc in contrarium et unicam missam
conv., una cum officio ejusdem Sabb. s. celebrandam fore. n 320>dic12.Febr.
1690; n. 3204. die 11. Mart 1690, n. 3301 ad 13. die 10. Jan. 1693.:

pag-44(Gardellini-h—lúhlbauer»Dccreta autentica Congr Sacr. Rituum tom l
') Timto
nařízením
výnos
dne 9. —
června
č. 94.994
v příčině
té danýpozbývá
koncemmistodržitelský
června 1895. své
platnosti.
Viz 18r85
]. praž. z r. 1895. str. 65.
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Literární oznamovatel.
Lehrbuclt der Apologetik.

lischen

Religion.

Dritter Band. V o n d e r k a t h o

Von Dr. C. Gutberlet.

Mtinster

i. W. 1894. Cena není udána (3. M.)

Když roku 1888 vydával Dr. prof. Gutberlet první svazek
své apologetiky na oslavu 50letého kněžského jubilea Lva XIII.,
omlouval se v předmluvě, že tak činí a ujišt'oval, že jeho apologie
nedělá konkurence výborným knihám apologetickým, které
v Němcích mají, a výslovně vyloučil z apologetického díla svého
tento třetí svazek, odkazuje své čtenáře k dogmatice, v níž se
o předmětech těch ex professo pojednává. A přece vydal svazek
třetí »o katolickém náboženstvía po šesti letech bez omluvy,

a jsme mu zaň jen vděčni! Potřeba tohoto svazku G utberletova
nejlépe mluvi ve prospěch díla samého. Kdo zná dnešní apologe

tickou literaturu katolickou, ví, že Dr. Gutberlet

jest předním

naším apologetou a že četné jeho spisy v celém učeném světě
nacházejí úctu.
Spis přítomný rozdělen na tři hlavní oddíly; prvý pojednává
ve čtyřech hlavách o pravé Církvi Páně, druhý v pěti hlavách
o římském papeži a třetí předvádí prameny katolické i protestantské
viry, při čemž největší váha se klade na naší straně na učitelský
úřad Církve.
Spis psán jest ňlosoňcko-theologicky; každý laik vzdělaný
bude jej však čísti se zálibou a užitkem. Poslední dobou překládají
se u nás dobré spisy francouzské (Didon, Fouard, Vigouroux);
nebylo by na čase, aby čilé knihkupectví Cyrillo-Methodějské
nebo knihtiskárna páně Kotrbova vydala znamenitý spis Gutberletův,
třeba také po sešitech? Dokud nebudeme míti původní lepší neb
aspoň stejně dobré literatury domácí, nezbude nic jiného, než po
máhati si tím způsobem.
Dle předmluvy — v níž spisovatel vykládá, že přítomný
spis sepsal, poněvadž protestantismus v slepé zášti vrhá se na
Církev jako v dobách počátku svého,
soudili bychom, že ve
spise najdeme ukázku a citáty z protestantských auktorů, boj tcn
vedoucí. Mimo, vlastně proti nadání tomu neuvádí pan auktor
téměř ničeho, to jest, neuvádí skoro nikde auktorů ani ukázek
z nich. Ctenář ovšem cítí, že nové myšlenky, odpovědi i námitky
vynořujísc před ním, ale marně hledá, kdo který auktor tak
praví. Snad na tom tolik nezáleží; víme, že jeto protestantismus,
a to ve spise, jenž chce býti praktickým a stručným, do jisté
míry dostačuje. Ukázal-li kde Dr. G utbcrlet
filosofický a apo—
logetický talent, ukázal to právě v tomto svazku skvěle, zvláště
poslední oddíl možno nazvati zpříma klassickým. i když v něm
neradi postrádáme důkaz a vysvětlení »kdo zakazoval a jaké

bible čistit;>

Na ukázku, kterak si spisovatel počíná. probereme článek
»š 6. Extra Ecclesiam nulla salus<<. Co již proto vedeno bojův,
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a kolikráte ztupena zato Církev Páně! Pan auktor hned v úvodě
kratínce ukazuje, že Církev, která by o sobě nehlásala, že jest
ústavem od Krista založeným pro spásu lidstva, sama by nad
sebou odsouzení vyřkla. Velmi trefně poukazuje pan auktor na
to, že inkriminovaná věta »Extra Ecclesiam nulla salus<= není
zajisté ostřejší ani horší než věta: Nemáme jiného, skrze něhož
bychom spasení byli, než ježiše Krista ukřižovaného. Komu jest
těžko věřiti v »samospasitelnou Církew, tomu musí býti těžším
věřiti »v jediného
Syna člověkaa jelikož »samospasítelnáa Církev
jest jeho dílem a pokračováním (v jistém smysle). Sluší přípo
menouti, praví auktor, že Bůh chce všecky lidi zachránití, že
Syn člověka za všecky umřel, že všem nabízí Bůh milost, že
kdokoli se snaží následovati svědomí a působiti s milostí Boží,

může se zachrániti, že vinou Božínikdo nezhync, ale jen svou.
Větu »Iixtra lícclesiam non est salus: nesluší bráti jako factum,
nýbrž jako princip.
Pan auktor vyslovuje hned po té mínění
své, dle něhož jednoduší věřící jiných vyznání křesťanských ve
značném množství zachránění budou, ano někteří prý i snadněji
zachráněni budou v protestantismu než v katolicismu. jak si věc
mysli, vysvětluje Dr. (iutberlet hned za tím; nám však věta jeho
zdá se příliš benevolentní a ve spise. na obranu katolického
náboženství překvapující,
nehledě ani k tomu, že jest v první
řadě psána pro dorost kněžský. Rozumíme myšlénce auktorově,
ale vyhlásítí, že někdo může se zachránití v protestantismu, jenž
by se nezachránil v katolicismu, nemůžeme neodepříti smělosti,
s níž naše theologické přesvědčení nesouhlasí.
Oddíl třetí »Theorie der katholischen Glaubenserkenntnisy
jest velmi vzácným. Kant a sv. Tomáš staví se proti sobě: Kant
jest filosofem protestantismu, Tomáš katolicismu: Výklady aukto
rovy jsou zde velmi zdařilé a čtenář nemůže se od nich, jako
vůbec od celé výborné knihy odloučiti. V jednotlivostech ovšem
najde ten to, onen ono, co méně správným respektive méně při
hodným shledá. V tom třeba však auktorovi dopřáti úplné svobody;
hlavní věcí jest, aby nechybil ve víře, a toho u (iutberleta není,
ačkoli látka jest obtížna.

FilipJan Konečný.

Zívotopís Beneše JÍet/toděie Kuldy, in fulovan 6ho sídelního

kanovníka staroslavné královské kapituly Vyše
hradské,

muže práce a oběti. Příspěvekk historiilitera

tury české a ruchu katolického na Moravě a v Cechách za
minulé půlstoletí. K jubileu druhotín kněžských dne 6. srpna
1895, 50tileté činnosti spisovatelské a 25tiletého kanovnictví

napsal jan Halouzka,

kn. arcíb. auditor, majitel c. k. válečné

medalie, farář v Olomúcku. S podobiznou. Cena 88 kr. Ná
kladem knihkupectví B. Stýbla v Praze.

Rádi
přiznávámc,
že jsme
nečetli-dlouho životopisu
tak
o
»
,
- , ,
:.
dukladneho, jako nam jej podava P. jan l-lalouzka. Lívot kněze,
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jehož cílem byla neunavná činnost na roli Církve a vlasti,
podán jest tu v rouchu tak zajímavém a velice poutavém, že
počavše jednou čísti, neustaneme, až projdeme celou knihu a zvě
dčvše, že oslavovaný kněz dosud žije, z té duše vynoříme přání:

Bůh nám ho ještě dlouho zachovej!

Spisovatelnelíčí

jen povšechně život a působení kněze a vlastence nad jiné při—
činlivého, nýbrž zabíhaje do útlých podrobností, odhaluje celé

nitro muže nadšeného pro věc svatou. Jako zlatý prut táhne se

životemKuldovýmláska kaírkvi,
a k oteckém

u ja zyku.

láska

k národu

Reč česká mu byla řečí nejmilejší.

Vypravujc Halouzka o Kuldovi, že když jednou ze studií zavítal
na prázdniny a otci velmi dobré vysvědčení ukázal, spokojeně
tento hlavou pokývnul a pravil: »Nyní mám jen jedno přání;
nemluv nikdy jinak, než německy, aby se i sestry jazyku tomu
naučily.<<Beneš odvětil zkrátka: »Vždy a ve všem jsem \'ás po
slušen, ale v této věci poslechnouti nemohu a nesmím. Bylo by
to hanbou, kdybychom v rodině české mluvili jazykem cizím.
Sestry chodí beztoho do školy německé, konečně bylo by velikou
nešetrností, německy mluviti před matkou, která neumí slova
německého a.

Od té doby nikdy podobného něco od Beneše otec nežádal.
jen to slovo jednou propověděl. když slyšel Beneše se spolužákem
a milým sousedem Mikolášem Hansem a s bratrancem studentem
Ondřejem Svobodou hovořítí o národě: »Beneši, ty přijdeš na
Špilberkuv
Na Spilberku byli tehda vězněni političtí delinkventi italští.
A bylo již na málo a slovo starostlivého otce mohlo se vyplniti:
1. roku 1848, kdy Beneš Kulda působil v Lodenicích a pracoval
neoblomně proti volbě do Frankobrodu, tak že volba ta zmařena
byla. Za tou příčinou navštívila Kuldu gubernialní a konsistorni
komise. 2. Roku 184-9v I—Iobzí,kdy mu Dačický hejtman Flemmich
v »Klácelových Moravských Novinácln hrozil žalobou. 3. Roku 1869,

kdy pohnán byl spolu s Dr. ]anem Bílým před zemský soud
Pražský pro spisek Dr. Bílým napsaný a Kuldou vydaný, kdy
státní nadvládní činil návrh v ten smysl, aby jak Kulda, tak
Dr. Bílý odsouzeni byli do osmnáctiměsíčnílío žaláře zostřeného
post .
Velmi zajímavé zprávy podává l—Ialouzka o působení Kuldy
jako jednatele »l)ědictví sv. Cyrilla a Methodčjea. Kulda často
navštěvoval Sušila, (který byl starostou »Dědíctví sv. Cyrilla
a Methodějea), aby mu podával zprávy došlé, týkající se »Dědictvíc.
Ubíral se obyčejně k Sušilovi před polednem, aby pak mohl
kratší cestou k obědu do hostince Padovcova. Nemohl se však
na větším díle vymluviti upřímnému pozvání Sušilovu. Obědval
se Sušilem. Sušil jedl prostě, zapíjel vodou, pro Kuldu však ob
jednal oběd lepší 2 hostince. Za soumraku večerního docházíval
Sušil ke Kuldovi do ochranovny. Přibíral obyčejně společníky: pro
fessora Matěje Procházku, hraběte Taroucu, professora Karla
'mídka. Buď přinášel některý dopis v záležitostech »Dědictvía,
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buď chtěl věděti, co jednatel Kulda za zprávy obdržel. Hovořilo
se pak o jednotách katolických, a navštěvovatelé opět ubírali se
domů.



Na celé půldne vycházeli někdy se Sušilem — Beneš Kulda,
Poimon, _Procházka a Smídek do Komína k milému příteli, faráři
Tomáši Simberovi. Tam cítil se Sušil blaženým a pochutnával
sobě na kýšce. Schůzky v Komíně byly důležity; častokráte staly
se tam úrady o věcech pro spolky dosti závažné.
Jako se Sušilem, měl Kulda blízké styky i s Pavlem Křiž—
kovským.
Kdysi navštívil Kulda Křížkovského a zastal jej přešťastného.
»Vizte, mám novou harmoniku za tři sta.c
»To jsem tomu rád! Teď se to bude u ní skládati! Přicházím
právě v příhodnou dobu! Mám vydati školní písně a potřebuji
k nim nápěvy. Zde máte texty, zítra přijdu si pro několik prvních
nápěvů.<
Křížkovský prohlédl a pročetl vážně píseň první, přisedl
k harmoniu a zpíval I. sloku ke hře. »Výborně, vezměte notový
papír a pište!“ Za krátkou dobu odevzdal Křížkovský nápěvy
Kuldovi. Ostatní nápěvy složili: Chmelíček a učitel Novotný.

Sbírku písnitěchpojmenovalKulda: »Písně a básně pro školy

národní“

. Slušno poznamenati, že sbirka ta vyznamenána byla diplomem
na světové výstavě v Paříži r. 1867.

Proč tak dotíral Kulda na Křížkovského vysvětluje sám:
»jinak nebyl bych tak snadno měl nápěvů jeho. ]eho skromnost
byla tak veliká, že za týden, za měsíc práce své měl za nedo
statečné a začasté je zničil. Mnoho děl takou měrou navždy
ztrávil nám oheň v kamnech příbytku Pavlova. Co národu zů
stavil, svědčí o jeho umění, 0 jeho duchu národním; proto „potká
vají se skladby jeho všude a vždy s pochvalou vděčnou. Skoda,
že nám jej Pán Bůh déle nezachoval na živělc —
N e m e n š i r á z n 0 s t i vyznamenal se vedle starosty Sušila
——— ——
— pořádku milovný jednatel v»Dědictvic Beneš M. Kulda.

Spisoval tehdy pro »Dědictvía P. Stulc životopis sv. apoštolů
Cyrilla a Methoděje. Všechny spisy »Dědictyía k tisku odevzdané
opravoval Kulda; rovněž i spis tulcův. Cas ubíhal a Štulc ne

zasýlal (pro nával prací) dokončení.

Naříkal proto Kulda

velice, že prý z toho veliká škoda »Dědictvíu vzchází. Upomínal
Štulce — ale všechno vyšlo na marno. Tu pojednou z čista jasna
objevil se Štulc v Brně. »Počkej, teď mi tak lchko nevyklouznešh
myslil sobě Kulda v duchu. Sešli se spolu u hrabčtě B. Sylvy

Taroucy.
Štulc počal se omlouvati, že neví, co má napřed počíti, že
jest ohromnou prací zavalen; a prosil, aby mu poshovčno bylo
alespoň čtyři neděl, že jistojistě do vyřknuté doby slovu danému
dostojí. Načež Kulda rozhodně: »Ne, ne! žádné milosti, dnes
Vás tu zavřemc a nesmíte ven, až spis dokončítelc
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Tak se skutečně stalo. Milý Štulc byl vězněm hraběte Silvy
Taroucy, až dokončil šťastně spis jmenovaný! »—
Podali jsme jen jako na ukázku některé črty výtečného spisu
páně Halouzkova, ale i to, co jsme uvedli, svědčí o důkladnosti
spisu a všestranném ocenění zásluh kmeta jubilára. Přátelům
vysoce důstojného pana kanovníka ——a těch má celou řadu —
přijde Halouzkův spis velice vhod a bude milou upomínkou na
Šlechet'ného kněze-vlastence.
Nemáme věru lepšího přání, než jaké napsal dobrý přítel

vsdp. kanovníka Kuldy, monsign. Ilakl:

.ó, Ti žehnej Bůh, zachovej ve stáří,
dej novou silu, k ducha práci zdatnost,
necht“ okřiva' Tvé vjuna sílc rámč

vjitru co denním!

Dr. Jos. Burian.

Spisy redakci zaslané:
»Obranac.
Ročniku Xl. číslo 13. vyšlo s následujícím cenným
obsahem: Několik slov 0 volební otázce. Fr. Zák. —- Zvýstavy.
Discipulus. -— Páně Pelíškova samospasitclná církev. Napsal
Filip Jan Konečný. (Pokr.) —Beg domova. (jihočeský obrázek.)
' Napsal Boh. Brodský.,(Pokr.)-—Casové zprávy. — Drobnosti. —
A obsahem čísla 14.: Několik slov 0 volební otázce. František
Zák. -— Lístek 2 nejnovějších dějin Italie. Sděluje ]. V. —
Páně Pelíškova samospasitelná církev. Napsal Filip jan Ko
nečný. (Pokr.) — Bez domova. (Jihočeský obrázek.) Napsal
Boh. Brodský. (Poku) ——Drobnosti. — K tomuto číslu přidán
jest P. Kopřivy »Kalendáře pro mrtvé a živé dušea sešit 7.
ročníku XI. —'-Obrana vychází 5. a 20. v měsíci. Předplácí se
celoročně 2 21., s přílohou 3 zl. v administraci »Obranyc v Praze
č. 1508—11. Doporučujeme.

5

Vlasti-:. Casopis pro zábavu a poučení. Redakci Tomáše Škrdle
vyšlo právě číslo 10. (červencové) ročníku XL s následujícím
obsahem: Beneš Method Kulda. Napsal jan Halouzka. —
Z veršů vlasteneckých: Salamis neb Thermopyly. -——Pavlu
jos. Safaříkovi. Napsal jaroslav Tichý. —- Rozbouřené živly.
Socialni povídka. Napsal Alois Dostál. (Pokr.) ——Procházka
britským museem. Píše Dr.]ar. Sedláček. (Pokr.) ——--Feuilletony
z cesty po Rusku. Píše František Zák. (Pokr.')V—-Náhrobek
Pia IX. ve chrámě sv. Vavřince za hradbami „v Rimě. Napsal
Ph. dr. Alois Kolísek, býv. kaplan »Animiv v Rímč. — Počátek

a konec světa ve světle viry a vědy. Napsal-jan Pauly. —
V cechu filosofů. Příspěvek k charakteristice mudrců. Vybral
Fr. Vaněček. (Pokr.) — Náboženský sněm na světové výstavě
v Chicagu roku 1893. Podávají Fr. Fryč a P. Aug. Kubeš.
(Pokial — Národopisná výstava českoslovanská v Praze r. 1895.
Píše Antonín Podlaha. — Družstvo »Vlaste,jeho odbory a fondy
a naše katolické poměry vůbec. Píše Tom. Skrdle. (Poku) ——
Literatura. -— Drobné literární a jiné důležité zprávy a úvahy.
— Zprávy spolkové.

»Vychovatele. Ročník X., číslo 20. Redaktor František Pohunek.
Z bohatého a cenného obsahu uvádíme: Náboženství, rozum,
vůle a cit. Napsal Filip jan Konečný. (Poku) —- Obrazy z dějin
vychovatelství: Sv. Karel Boromejský. Píše jos. Moudrý. (Dok.)

—— 'ěkolík črt o trestech. Sebral Ladislav Nebřenský. (Dok.) ----—
»Věc přírodní — dílo lidské<< aneb čítanka a katechismus. —

Drobnosti. — Literatura. — Spisy redakci zaslané. -- Kon

kursy. -— Zasláno.
»Knsatel.< l—lomiletickýčtvrtletník. Ročník ll. Císlo 3. Redaktor
Dr. Jan Kubíček, professor pastorálky při 0. k. bohoslovecké
fakultě v Olomouci. Předplatné na celý rok 3 zl. 50 kr.

»Díuseumc. List bohoslovců Ceskomoravských. Pořadatel jan
Staněk. V čele přináší pěknou podobiznu spisovatele jubilára
vsdp. kanovníka Beneše Methoděje Kuldy.

.
',; (Poku) ---- Národopisná výstava českoslovanská v Praze r. 1895.
Píše dr. Ant. Podlaha. — Družstvo »Vlasťa,_iehoodbory a fondy

a naše katolické poměry vůbec. Píše Tom. Skrdie. (Poku —
Literatura. -— Drobné literární a jiné důležité zprávy a úvahy.
— Umění.

„Slova pravdy—=. Laciné čtení_časoré, číslo 1-l. Cena')_ kr. —.
Brožura tato nese nadpis: „Život l'0(1illll_\'“. Způsobem pou
tavým a velice milým pojednává se tu o štěstí, kterého může
dosáhnouti člověk ve spořádaném životě rodinném. Brožura tato
hodí se velmi dobře k hromadnému rozšíření mezi lidem dělni

ckým a vůbec venkovským.— „ch“.

Slov pravdy

č. 15.

(ena 2 kr. Známý socialni spisovatel Fr. Vaněček pojednáui
7působem populárním v této brožuře o zhoubnčm vlivu kořulky
na ústiojí člověka. Jmenujeme jen některé kapitoly: jak působí
kořalka na krev; jak působí kořalka na oběh l<r\';e co dč_lají
plíce: co říkají lihu nervy; ubohý žaludek, atd. Doporučujezm.
tyto brožury co nej\íce.

Pri počátku Školního roku vyjde nové
(osmé) zdokonalené a rozšířené vydání
?T „v & moe
YILD
?%WMYY'
palmou
Ich ŠL,

(Sestavil Dr. M. Karlaclr)
Výbor písní bude rozšířen i několika vý b o r n ý mi stam
čcskými chorály. Na tucty bude se prodávati jako dříve exemplář

za 14 kr. jest tedy Karlachův

zpěvník i neilacinější

pomůckou kostelní pro žáky. —- Objednz'nky vyřídí C\rillo- Metho

dějské knihkupectví v Praze.

Velelinvm pánům now

vecencuml
'\IcinuaeRítuum

in cura animarum saepius occurrentíum e Rituali romano ct col
lectione rituum particularium a clcro Pro'vinciae Pragensis et be
nigna vcnia s. Scdis Apostolicae retinendorum excerptum. (_ui
accedunt breves allocutiones et preces Bohemicae. Mandante et
approbante reverrendissimo archiepiscopali Consistorio Pragensis.
1894; 8" (384 str.) česko-latinský. 1 zl. 50 kr., váz. \' plátně se zlatou
ořízkou 2 zl. 10 kr., váz. v kůži se zlatou ořízkou 2 zl. 50 kr.
Expedujc Cyrillo-Mcthodčjské knihkupectví 1G. Francl) v Praze.

HÁIIBE IlllliHllVNÍ.

ČASOPIS KNĚŽSTVA ČESKOSLOVANSKÉHO.
Redaktor

Di. JOSEF BURIAN,
il

sídelní kanovník Vyšehradský.
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Pořadatel části právní a liturgické

VÁCSLAV KOCIÁN,
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Svátek andělů strážců.
\'ychovateié mají býti dítkám viditelnými anděiv strážci.
»Kdo by přijal jedno takové pachole
ve jménu mém, mne přijímá.(
Mat. 18, 5

»Anděle Boží, strážce můj“ . . . tak učívali jsme se v útlé
mladosti, jakmile trochu jen lidskou řečí vyjádřiti jsme se mohli,
tak modlíme ,se každého dne. Dnes více ještě než kdy jindy při
cházejí nám na mysl slova té krásné modlitby a my bezděky
vzpomínáme těch dobrých bytosti, které, ač jich tělesným okem
nevidíme, po cestách života nás provázejí, k dobrému povzbu
zují, před zlým výstrahu dávají, v nebezpečenství těla i duše
chrání, v utrpeních těší, modlitby naše Bohu přednášejí, milo
srdenství Boží přímluvou svou zjednávají a vůbec věrnými jsou
nám přátely. Neocenitelná jsou služby, které člověku prokazují
andělé strážní a zároveň velice vznešené i důležité, nebo nesměřují
jenom k časným potřebám, nýbrž obrací se hlavně k duši, věčné
spasení na zřeteli majíce. A takové služby prokazovati máme, nej
milejší, i my a sice zvláště malým dítkám; my máme k nim
býti v takovém poměru, jako andělé_k lidem, nebo Sám Spasitel
k tomu vybízí, an praví: »Kdo by přijal jedno takové pachole
ve jménu mém, mne přijímá.: Mat. 18, 5. jinými slovy: V\ chování

dítek má se díti v duchu Kristově, vych0\atelé

mají býti

dítkám viditelnými anděly strážnými.

ak se to státi může, o tom s pomocí Boží k oslavě našich

ochránců dále uvažovati budeme. \ěnujte mě tedy obvyklou
pozornost, když mluviti budu ve jménu Přítele ditek ——Krista
Ježíše.
P o j e d n á n í.

Služba andělů strážných, kterou lidem prokazují, směřuje,
jak z učení o nich vysvítá, hlavně k duši nesmrtelné, aby za
chována byla před zkázou mravní. A proto i ti, kdož dítkám
ltádce duchovni,

4.9
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mají býti viditelnými anděly strážnými, především duchovních
potřeb jejich dbáti musejí. Vychovati dítkyvduchu náboženském,
odváděti je od hříchu a naváděti k životu ctnostnému: tot hlavní
pravidlo služby andělské, kterým jest se tu řídítí.

1.Děti odváděny mají býti od zlého čili od hříchu.
jinými slovy: má od nich vzdalováno býti všecko, co by je po
horšiti mohlo. Slabý mrazík mnohé kvítko již spálil, mírný vítr
často již něžné poupě nalomil; rovněž i nevelké pohoršení může
míti pro útlé dítě za následek mravní jeho záhubu. Z malých příčin
povstávají často věci veliké, netušené. Dítě je všímavé. Bedlivě
pozoruje, co se kolem něho děje. Třeba nerozumělo všemu, co
slyší .í \idí, přece dobře si pamatuje a když schopnosti poněkud
nabude napodobí. jestli pohoršeno může býti dítě tak malé, tím
spíše dospělejší, které již k rozumu přichází nebo přišlo.
A čím pohoršeno může býti dítko. Řečmi a špatnými pří
klady. jako jed na ústrojí tělesné, tak působí bohaprázdná slova
a hříšné skutky na rozum a srdce nevinného dítěte. Proto nemá
se před dětmi kliti, nadávati, jméno Boží nadarmo bráti, nemají
se zpívati písně nestoudné a mluviti řeči nemravné; odstraněno
býti má s očí jejich všelíké hrubé nakládání jednoho s druhým,
týrání a podobné ovoce domácí nesvornosti, což všecko již samo
o sobě, nehledíc ani ku pohoršení, jest hříchem. Kdo před dětmi
tohle a jiné" ještě věci zlé činí, ten těžkou vinu na sebe uvaluje,
tomu by lépe bylo, dle slov Páně: »aby byl zavěšen žernov oslíčí
(mlýnský kámen) na hrdlo jeho a byl pohřížen do hlubokosti
mořské.“

Mat. 18, _6.

Chraňme sc pohoršovati maličkých a pečujme vždycky
o to, aby pohoršeny nebyly od jiných! Nebezpečenství hrozí jim
od špatných společníků, číhá na ně večer na vsi, číhá v hospodě
o veselce. Na to pamatujíce, nedovolme jim nikdy, aby zvláště
večer samy po obci se toulaly, ptejme se jich, když bez našeho
vědomí odběhly, kde byly a co dělaly. Za zlé skutky rozumně
je pokárejme, leč z pravidla potrestejme, ukažme však i na následky,
jaké hříchové mívají, dokládajíce, že Bůh vše vidí a hněvá se na
toho, kdo zlé dělá. Doma netrpme jim, aby neslušně o jiných
mluvíly; snažme se potlačovati v nich pýchu, která z různých
příčin vyvinouti se může, vzdorovitost sc zlosti ne nerozumným
chlácholením, ale přímým vystoupením odstraňujme. Přitom však
bedlivě stůjme na stráži, aby zlé náklonností menších dítek, jež
vymýtiti se snažíme, staršími dětmi nebo i čcládkou opět utužovány
nebyly, anebo aby nepříučily se menší od větších těm hříchům,
iichž posud ani neznaly.
Nesnadný to ovšem úkol zvláště pro ty, kdož celé dny neunavně
pracovati musí o výživě tělesné, avšak vězme, že jest úkol ten
naší svatou povinností, kterou dle sil svých plniti máme, protože
Bůh ji na nás vložil s tím stavem, který dobrovolně jsme si vy
volilí. Neklesejme na mysli! Mnozí vychovatelé za okolností velmi
obtížných uchránili od pohoršení svěřence své, proč bychom toho
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nemohli dokázati i my, zvláště když nejen na sebe, ale i na Boha
spoléhati budeme.
2. Andělská služba žádá od nás však ještě více. Dítky

máme nejen od hříchu odváděti, nýbrž i naváděti

k dobrému. Ku spasení nepostačí, aby člověk varoval se jenom
zlého, ale třeba nad to, aby dobré činil, jinak zůstal by stromem
neužitečným. K dobrému naváděno může býti dítko dvojím
způsobem a sice slovem a příkladem. A tu první úkol připadá
matce, která ke ctnostnému životu položiti má základy. Její jest
po nejvice zásluhou, když dítě s úctou mluví o Bohu, když umí
se modliti, pozdravení křesťanské dávati, když rádo slyší o svatých
věcech. Avšak nejen matka, nýbrž i ostatní domácí a vůbec
všickni, s nimiž dítě se stýká, mají ve směru tom pracovati,
zvláště dobrý příklad dávati. Kdyby sebe lépe navedeno bylo
dítě příkladně k modlitbě, modlitba se mu znechutí a jednou
modliti se přestane, když bude viděti, že ostatní bez modlitby
vstávají a lehají, že bez kříže k jídlu zasedají.
Drazí v Kristu! jest na mnohých místech ten krásný zvyk,
který bohužel mizí, že ptávají se rodiče dítek svých, když z kostela
v neděli či ve svátek přišly, o čem bylo kázání, že mají je k tomu,
aby jim pověděly, čemu ve škole 7. náboženství se učily. (5, by
všude tak bylo! Pak větší vážnosti mělo by slovo Boží u lidí,
než na mnoze doposud má a stalo by se jim zdrojem spokojenosti,
protože spíše podle něho by se spravovali.
»Kdo by přijal jedno takové pachole ve jménu mém, mne
přijímála Hleďtc, nejmilejší, jak významná jsou slova našeho
Spasitele! V dítěti nevinném viděti máme ježíšc. Co bychom
učinili jemu, kdyby se nám tak zjevil a pomoci od nás žádal, to
učiňme svému dítěti a bude, jako bychom Kristu Pánu to učinili.
O, buďme dítkám viditelnými anděly strážnými! Veďme je tím
údolím vezdejšího života, jež plno jest nebezpečných cest. aby
nezabloudily, výstrahy dávejme před propastmi hříchů, aby do
nich neupadly a nezhynuly. Povězme jim, co duši raní a co ji
hojí, aby snad zraníce se, uzdravení nalezly. Vodítkem budiž nám
nc vůle jejich, ale vůle Boží, které se všickni podrobovati máme.
Děti musejí poslouchati nás, a ne my dětí, sice jinak vychovámc
z nich hrdé svéhlavce, kteří ani Pána Boha poslouchati nechtějí.
Vezměme si příklad ze sv. Ludmily, která vychovala nám svatého
Václava! Nejsou sice všecky křesťanské matky k tomu povolány,
aby vychovaly takové světce, jakým byl sv. Václav, ale to přece
jejich povinností vždycky, aby v dítkách svých probudily a utvrdily
život mravný, bohabojný.
A proto chutě ruku k dílu přiložme a pamatujme, co pravi
náš český básník:
:>vůli dobré, snaze ušlechtilé,
samo nebe dává dojit cíle.»
-

P. Václav Nepokoj.
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Svátek andělů strážců.
Andělové Boží jsou naši dobří přátelé.
»Blahoslavený, kdož nalezl přítele pra

'

irach 25,12.

V bohatých a vznešených rodinách bývá zvykem, že rodičové
dávají dětem opatrovníky, kteří pak ve jménu jejich o dítky se
starají k tomu hledíce, aby nepřišly k žádnému úrazu. Podobnou
vznešenou rodinou jest celé pokolení lidské, jehož dobrotivým
otcem jest Sám Hospodin Bůh, Který nám, dětem Svým, dal
také dobrotivého opatrovníka a neunavného strážce, jenž však
není opatrovníkem najatým, nýbrž přítelem dobrým a tento přítel
dobrý věnuje nám veškerou svou lásku a příchylnost.
Dobrý přítel jest pro člověka neskončeným dobrodiním
a tudíž není nic divno, praví-li moudrý Sirach: »Blahoslavený,
kdož nalezl přítele pravého-; a na jiném místě Písma svatého
praví se o příteli dobrém, že jest »obrana mocná a kdož jej
nalezá, poklad nalezá a přítel věrný jest lékařství života a ne
smrtelnostia. Z toho již uzavíráme, že na příteli dobrém velmi
mnoho záleží a že z té příčiny k tomu hleděti jest, abychom si
získali přítele dobrého, přítele pravého.
A ejhle, jak za šťastné se považovati můžeme, že nemusíme
teprve přítele svého hledati. Vždyť každý z nás hned při svém
narození dostal pravého a věrného přítele a tím jest anděl strážce,
jenž nás opatruje ve všech dobách života, jelikož jest to jeho
povoláním, jak patrno ze slov llospodinových: >Vezmi dítě pod
svou opatrnost, veď a řiď je tak, aby přišlo k životu vččnému.<-:
Mimo to čteme v 11. knize Mojžíšově, že když Hospodin vytrhl
lid Israelský z poroby egyptské, poslal národu tomu anděla Svého,
jenž měl za úlohu chrániti Israelity na jejich cestě do země za
slíbené; vždyť víme, že Hospodin řekl Mojžíšovi: »Aj, já pošlu
anděla svého, kterýžby šel před tebou a ostříhal tě na ceste
a uvedl na místo, kteréž jsem připravil tobě. A stejným způsobem
tito andělové i o nás starati se budou, abychom zůstali věrnými
povolání svému; ano tito andělové bez přestání nás opatrují
a na stráži stojí a tudíž dobře činímc, když tyto nebeské duchy
anděly strážnými nazýváme.
Dnešní den, drazí přátelé, k tomu od Církve svaté jest
ustanoven, abychom s náležitou úctou rozjímali o těch našich
dobrých přátelích nebeských a tak zajisté poznáme, že veliká
a nesčíslná jsou dobrodiní, která nám zjednávaji strážcové Boží.
Z toho pak naučíme se znáti povinnosti, které opět nás
vážou oproti andělům strážcům. Proto dnešní výklad bude míti
díly dva a to díl 1. bude jednati o dobrodiních, která nám
andělové strážní prokazují v životě i ve smrti; v dílu II. budeme
mluviti o povinnostech, které lidé mají prokazovati svým nebeským
opatrovníkům.
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Pojednání.
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jak jsme již pravili, velikým jest dobrodiním pro člověka,
míti dobrého a upřímného přítele, jenž s ním v dobách smutných
sdílí zármutek a hotov jest mu pomoci radou i skutkem. Dobrá
rada a laskavé napomenutí přítele upřímného mnoho dobrého již
vymohla, tak že až doposud pravdivými zůstávají slova učeného
Menandra: »Consilio recto nil utilius,a což v jazyku našem vy
znamenává: »Nic není užitečnějšího jako moudrá lada <<
Než ptám se vás: »Zdaž možno nalézti člověka jenž by
nám ve vsech dobách života mohl býti tak dobrým rádcem,
abychom, následujíce rady jeho, nikdy se nezmýliliša A zajisté
všichni dáte za pravdu, že těžko, ba velmi těžko jest nalézti muže
takového a tudíž: »Blahoslavený, kdož nalezl přítele pravého.<<
Avšak každý křesťan může se blahoslavenstvím honositi, neboť
Bůh uštědřil jednomu každému z nás dobrého rádce, věrného
vůdce a užitečného pomocníka ve všech dobách a ve všech okol
nostech života.
Nuže tedy, v Kristu shromáždění přátelé, následujte vždycky
svého anděla strážného, jenž jest, jak praví sv. Rehoř, »pravým
přítelem, jehož slovo uzdravuje duši lidskou.<: A na důkaz toho
prohledejte dějiny veškerého lidstva a všude naleznete hojnost
příkladů, že andělové lidem nápomocni byli.

1. v životě

radou

i skutkem.

Tak vypravujePísmo

svaté o velikém proroku Eliášovi, že když skrýti se musel před
ukrutným králem Achábem, odebral se do lesa a zde v úkrytu
po čtyřicet dní a noci trávil a zajisté byl by zahynul, kdyby
anděl strážce nebyl by mu přispěl ku pomoci. Vizte jiný příklad!
Holofernes přitáhl s velikým vojskem k Betulii, aby město to zničil
a obyvately jeho do zajetí odvlekl a ejhle, panenská rckyně, Judith,
chvátá za doby noční do stanu Holofernova, aby smělý a velmi
odvážný čin na osvobození města vykonala. Chtěla totiž I'Ioloferna
za\ražditi, aby potom vojsko jeho 5 nepořízenou odtáhnouti
musilo. A nastojte! Mladá rekyně skutek ten v pravde vykonala,
a tak rodné město od záhuby zachránila. Když pak 7 ležení ne
přátelského se navracovala, ukazovala hlavu Ilolofernovu a pravila:
»Chvaltež Pána Boha, jenž neopustil těch, kteříž doufají v něho
a nepřítele rukou mou zabil! Živt' jest Hospodin, že ostříhal mne
anděl jeho, když jsem odsud 1sem šla i když jsem v nepřátelském
ležení byla a nedopustil Pán Bůh na mne, děvku svou, abych
poskvrněna byla.c
Známo jest vám zajisté vypravování o oněch třech ná
božných mládencích v peci ohnivé. Sedmkráte' více byla pec
vytopena než obyčejně, plameny hrozné šlehaly ven a do těchto
vhození byli mládenci ti a ejhle, oheň jim ani v tom nejmenším
neublížil; ano tito mládenci v plamenech znamenali příjemný
Chládek, tak že uprostřed rozpálené pece chválili Boha za to, že
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k nim poslal anděla strážného. A rád bych znal onoho člověka,
jenž by pochybovati chtěl, že svatý Petr \'ysvobozen byl z těžkých
okovů pomocí andělskou? Skutkové apoštolští vypravují, že svatý
Petr byl v těžkých okovech upoután a čtvernásobnou stráží střežen,
aby nemohl uniknouti z rukou I-Ierodesových, jenž připravoval
knížeti apoštolskému smrt. Již přichvátala poslední noc, již nábožná
obec křesťanská v hluboký smutek se halila, vidouc blížiti se
ztrátu svého nejvyššího pastýře a'hle, vtom přichází anděl Páně,
probouzí svatého Petra, káže jemu kroků andělských následovati,
okovy Petrovy padají a svatý apoštol domnívá se, že jest to pouze
nějaké vidění, nějaký klam. Až teprve, když anděl opustil Petra,
poznává tento, že přispěním andělským byl od smrti zachráněn
a proto zvolal hlasem povýšeným: »\"yní vím v pravdě, že poslal
Pán anděla Svého a vytrhl mne z ruky Herodesovy a ze všeho
očekávání lidu židovskéhoa
Slyšte, drazí křesťané, i Syn Boží Sám byl od zavraždění
zachráněn jenom na zakročení andělské; nebot“ dočítáme se, že
anděl Hospodinův ukázal se josefovi ve snách, aby ho upozornil
na nebezpečí, které čekalo na malého ježíška.
Toť jsou tedy důkazy, že andělové strážní jsou našimi dobrými
rádci a přátely ve všech nebezpečenstvích, která na nás doléhají,
a proto o věci té překrásně píše sv. Augustin: :S velikou péči
a s bedlivou snažnosti jsou andělové při nás v každé hodině
a na každém místě, pomáhají nám a opatruji nás v potřebách
našicha. Ano, tof svatá pravda, že andělové jsou pravými dobro
dinci pro člověčenstvo; vždyt starají se s námi o naše potřeby
tělesné a duševní v tomto životě; ale oni nepřestávají věnovati
nám pečlivost svoji ani

2. v posledních

okamžicích života, totiž při smrti,

jak o tom převýborně píše svatý Pavel, »že všichni andělové jsou
služební duchové, poslaní k službě pro ty, kteříž obdrží dědictví
spasení.: Na základě výroku toho každý křesťan přesvědčen býti
může, že naši přátelé, andělové strážní, nenechají nás v poslední
hodince bez pomoci, nebot chrání nás v nebezpečenství smrti
před pokušením a v tomto hrozném smrtelném zápasu umírňují
i bolesti naše. Poslední hodina jest dobou tuhého útoku a krutého
boje, od něhož závisí mnohdy i blaho věčné a tudíž odvěký ne
přítel, dábel, doléhá na nás všemožným způsobem, abychom
v' posledním vydechnuti Boha se odřeklí a tak rozmnožili řady
duchů pekelných. Náš anděl strážný vidi dobře to veliké nebez
pečenství, které umírajícímu hrozí a proto na stráži stojí a nikterak
nedopustí, aby duše křesťanská propadla do propasti věčné, nýbrž
oto se bude přičiňovati, aby duše každého smrtelníka, jako před
časy duše Lazarova, nesena byla do lůna Abrahamova.
Tak tedy jasně vidíme, že andělové nám ku spasení nápo
mocni jsou; neboť výslovně se otom vyjádřil žalmista Páně:
»Postaví se anděl Hospodinův kolem těch, kteří se ho bojí
a vytrhne je z nebezpečenství“ A že andělové umírajícím vždy
prospívali a ku šťastné hodince jim pomáhali, průvodno jest 7.toho,
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co se vypravuje o svaté Alžbětě Durynské, kolem jejíhož lůžka
anděl strážce v podobě krásného ptáčete poletoval a tak sladce
a příjemné zpíval před svatou Alžbětou, že srdce této světice
všeho zlého pokušení zbaveno bylo a toliko sladkou útěchou
a svatými úmysly se obíralo.
Nužc tedy, nejmilejší, velikým dobrodiním jest pro nás ta
okolnost, že Bůh ve Své moudrosti ustanovil jednomu každému
z nás přítele dobrého, kterého z říše nebeské každodenně sesýlá.
My pak za nevýslovně šťastné a blažené můžeme se pokládati,
vidíme-li, že možno nám s úplnou jistotou pracovati na díle svého
spasení a že ve všech potřebách tělesných i duchO\ ních máme
moudrého rádce a ochotného pomocníka.
Proto také jest to zcela přirozeným úkazem, ano jest to
naši povinností, abychom vděčnými se ukázali svým andělům
strážným. A na otázku »V čem ta vděčnost má záležetiřc od
povim v dílu druhém dnešního rozjímání.
II.

Andělovó Boží ustanoveni jsou ku ochraně lidi, jak to dobře
propovědčl král David: »Andčlům svým přikázal o tobě, aby
ostříhali tě na všech cestách tvých; na rukou ponesou tě, “abys
snad neurazil o kámen nohy svéx Avšak v těchto důležitých slovech
vidí také křesťan povinnosti své; nebot" za tuto velikou pomoc
andělskou nastává člověku zase vděčnost. A pravdu dím, že každá
duše křesťanská dobře znamená, že

1. má svého anděla strážce ctíti a z úcty k němu

všeho zlého se varovati. K tomu napomíná llospodin |iž \e Staiém
Zákoně: »Aj, já pošlu anděla svého kterýžby šel před te
bou a ostříhal tě na cestě a uvedl tě na místo. kteiéž jsem
připravil tobě. 'etřiž ho a poslouchej hlasu jeho, aniž se domnívej,
že by směl potupen býti; nebo neodpustí, když prohřešíš a jest
jméno má v něm.:
»Šetřiž ho a poslouchej hlasu jeho, aniž se domnívej, že by
směl potupen býti,<< tak volal Hospodin za dob Mojžíšových
k lidu Israelskému, když ubíral se z poroby egyptské a podobným
způsobem volá až doposud náš přelaskavý Otec nebeský, abychom
patřičnou úctu vzdávali svým nebeským přátelům. Avšak nej—
lépe anděla svého ctíme, posloucháme-li hlasu jeho a \'arujcme-li
se zlého. Clověk od přirozenosti nakloněn jest více k zlému, než
k dobrému a domnívá se, že ho nikdo nevidí, koná-li hřích. Mimo
Boha všude přítomného vidí takový ohavný skutek také posel
Boží a ten bývá bolestně dojat, že hned chvátá před trůn božské
velebnosti, aby sobě nařikal nad nezdárným svěřencem svým.
A hle, zde slyšíme hlas Hospodinův, hlas to přísný, jenž napo
miná člověka: »Poslouchej hlasu jeho, aniž se domnívej, že by
směl potupen býti. <<Protož, chceme- li andělu svému radost učiniti,
nejlépe učiníme, když povinnosti povoláni S\ého budeme 5\ědomítě
vykonávati, všeho- hříchu se varovati a na \nuknutí andělské
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pozor dávati a takovým způsobem vyplní se na nás slovo l—lospo
dinovo: »Pakli uposlechneš hlasu jeho a učiníš všecko,'což mluvím,
nepřítelem budu nepřátel tvých a sužovati budu sužující tebe.
Z této povinnosti plyne

2. druhá povinnost sama sebou, která vtom záleží, abych om

anděly vzývali, opomoc je prosili a vděčně uznávali
ta dobrodiní,

která nám prokazují. A tu na prvním místě jest

modlitba vydatným prostředkem, abychom co nejkrásněji anděly
strážce vzývali. A proto bolestno jest, slýcháme—li, že mnohý
smrtelník z lůžka vstávaje, nebo k odpočinku se ubíraje, ani ne
pamatuje na svého anděla strážného, aniž ho za orodování u Boha
prosí. Toť zajisté smutný úkaz doby naší.
Modlitba k andčlu strážnému jest zcela odůvodněna; neboť
on-nám prokazuje veliké služby; vždyt“ od nás odvracuje útoky
ďábelské, chrání před nastávajícími nebezpečenstvími, k dobrému
navádí a před zlým varuje; ano, anděl strážný za nás se při
mlouvá a prosby naše Bohu přednáší. Tyto veškeré služby andělské
Církev svatá“ uznává, ana na základě toho uči, že andělové ku
ochraně lidí jsou stvořeni, želidi milují, ojejich spasení se starají,
za ně u Boha orodují a lidskou modlitbu před velebnost Boží
(lonášcjí. A právě vděčnost jest to, co nás vybízí k modlitbě na
počest andělů, kteří nás napomínají, abychom s důvěrnosti utíkali
se k nim a je prosili, aby se za nás u trůnu Božího přimlouvali
a vymohli nám, čehož sobě žádáme.
Každý křesťan s úplnou odevzdaností může doufati pomoci
od svého anděla strážného, poněvadž nás vtom utvrzují příklady
ze Starého Zákona. Tak umírající arciotec jakub žehnaje synům
svým pravil: »Anděl, kterýž vytrhl mne ze všeho zlého, požehnejž
dítek těchto !: -Astarý Tobiáš, propouštěje syna svého do vzdálené
země, odporučuje ho do ochrany andělské: »jdětež šťastně a Bůh
budiž na cestě vaší a anděl jeho jdiž s vámila Rovněž i udatný
judas Machabejský táhna do boje s Nikanorem úpěnlivě Boha
prosil: „>Nyní, panovníče nebes, pošli anděla svého před námi
v bázni a strachu a velikosti ramene svého, aby se báli ti, kteří
s rouháním táhnou proti lidu tvému svatému.<
*

::

*

Ejhle tedy, v Kristu shromáždění přátelé, poznali jsme
v dnešním rozjímání ty blahoslavené duchy nebeské, kteří pro
kazují nám veliké přátelství tím, kdy u nás bez ustání na stráži
stojí, aby byli proti nepřátelům našim mocnými obranci. Anděl
strážný nikdy nezapomíná na svůj vznešený úkol, jejž mu Bůh
svěřil, nýbrž pamětliv jsa svěřence svého, vždy k němu promlouvá
útěchy plná slova: »Neboj se, příteli můj, já zůstávám stále tím,
čím jsem byl před tím, totiž tvým andělem strážným; já chci
býti tvou mocnou záštitou proti útokům ďábelským; avšak jenom
ty pozor dávej na slova málx Ano, drazí křesťané, každodenně
poslouchejte moudrých a spasitelných rad anděla strážného; častěji
k němu se utíkejte a modlitbou svou ctěte jej, říkajíce: Andělé
Boží, strážce můj. rač vždycky býti ochrance můj!<<a tak zajisté
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se přesvědčíte, že jste nalezli přítele upřímného a tím již dle slov
Sirachových: »Blahoslavený, kdož nalezl přítele pravého< můžete
býti šťastnými na zemi a po šťastném putování pozemském možno
za pomoci anděla strážného dojíti také slávy věčné v nebesích.
Amen.

P. Bernard Brand, 0. S. A.

Svátek narození blahoslavené Panny Marie.
])ústojné povolání Panny Marie na mysl uvádí i. dů
stojnost povolání našeho.
»Narození tvé, Rodičko Boží, Panno
Maria, radost zvěstovalo veškerému
světu.<
Sv. Církev antif.

Dnešní sv. evangelium zdá se býti tomu, kdo neuvykl při
čtení sv. Písma přemýšleti, na nejvýš suchopárným neobsahujíc
na pohled nic jiného, než dlouhou řadu cizích nazvícc neznámých
jmen. jinak ale soudí o něm křesťan uvčdomělý a svého nábo
ženství znalý. Ten vidí v něm nejdražší historickou písemnou
památku, která nám zachovala jména každému katolíku nejvýš
milá, jména předků Pána našeho Ježíše Krista. 42 předků vypo
čítává kniha rodu ]. Kr. a sice 14 patriarchů, 14 králů a 14 ji
ných z rodu královského pocházejících ale již zchudlých předků
Páně. Rodokmen tento, kterýž sestaven jest dle veřejných u Židů
v největší vážnosti chovaných listin. nczvratným jest toho důka
zem, že ]. Kr. podle lidské přirozenosti jest potomkem Abraha
movým a Davidovým, jak před věky národu svému Hospodin
byl zaslíbil.
Po čem onino patriarchové toužili, co proroci a králové vi
dčti sobě žádali, čím v souženích a trápeních jedině se těšili, to
dnes, narozením Bl. Panny Marie počíná skutkem se naplňovati,
nebot“ narození Matky Páně jest bezpečnou zárukou brzkého pří
chodu Spasitelova. Proto jásá dnes Církev jménem veškerého lid—
stva: »Narození tvé, ó Rodičko B. Panno Maria, radost zvěsto
valo všemu světu; nebot' ?. tcbe vzešlo slunce spravedlnosti, Kri
stus, Bůh náš, — kterýžto sňal z nás klatbu a dal nám požehnání
a zahubiv smrt, vydobyl nám život věčný.: (Ant. ad Magnifi) —
Připojmcž se i my k tomuto radostnému prozpěvování sv. Církve
a radujme se 7. té potěšitelné zvěsti, že dnes světlo světa spatřila
Rodička Boží a Matka naše. Aabychom rozhojnili v srdcích svých
tuto posvátnou radost, uvažujme dnes, k jakému důstojnému po
volání narodila se Rodička Boží, Maria Panna, a jak toto dů
stojné povoláni Marie Panny na mysl nám uvádí i důstojnost po
volání našeho.
'
P o j e d n á n í.

Ncpovcdu vás, rozmilí v Kristu, ku kolébce toho přepodi
vného dítka, které dnes rodičům svatým jáchimu & Anně se na
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rodilo; tam bychom ovšem byli svědky nadobyčcjných radostí
rodinných, ját' zamýšlím povznésti mysle a srdce vaše k věcem
ještě vyšším. Představte sobě, že by někdo z přátel neb příbuzných
brzy po narození tohoto převzácného dítka byl navštívil rodinu
]áchimovu, a že by zvláštním osvícením s hůry věděl o tomto
novorozeňátku všecko to, co my vyučení jsouce vírou svatou víme
o nejsv. Rodičcc Boží. O s jakým udivením pohlížel by na něžné
to dítko, jež Bůh v nevyzpytatelné moudrosti své tolikerými mi
lostmi obdařil! Přehlédnuv život její v nebeském světle spatřil
by, kterak Duch Sv. Sám po tříkrátc na tu přeblahoslavenou
Pannu sestoupil: ponejprv při jejím neposkvrněném početí, po
druhé při andělském zvěstování a po třetí při seslání Ducha Sv.
na apoštply.
a) O kterak již při prvním sestoupeni svém spůsobem nám
smrtelníkům nepochopitelným ozdobil Duch Sv. duši bl. Panny
Marie! Uchrániv ji již v prvním okamžení jejího početí od hříchu
dědičného okrášlil duši jeji milosti posvěcující v té míře, že se
stkvěla nade všecko tvorstvo nebeské v kráse nevídané._ Když
všemohoucí Bůh zakládal tuto zemi, tu jak dosvědčuje Písmo sv.
»chválily jej spolu hvězdy jitřni a plcsalí synové Božíc, t. j. andělé
Božíc. job 38, 7. — Kterak teprv obdivovali se zástupové nebeští
Hospodinu, když »stvořil tuto novou věc na zemic ]er. 31, 22.
,tuto Pannu přečístou, a s úžasem volali: »Kteráž jest to, jež
kráčí jako dennice vycházející, krásná jako měsíc, výborná jako
slunce, hrozná jako vojenský šik spořádaný.: Pís. 6, 9. Ano tak
krásně vyzdobil Duch Sv. duši tohoto dítka, že i Sám božský
ženich jí se obdivuje řka: »jak jsi ty krásná, přítelkyně má, jak
jsi krásnálc Pís. 4, 1. A opět: »Všecka jsi krásná, přítelkyně má,
a poskvrny není na tobě.: Tak ozdobil ji Duch Sv. již v prvém
okamžení života.
A Maria Panna nikdy nezkalila tuto prvotnou milost, tuto
krásu duše své, žádným, aní tím nejmenším hříchem osobním.
V jejím srdci nikdy neozvalo se ani to nejmenší přání, ani ta
nejmenší žádost, která by vůli Boží byla na odpor, z její úst ne
vyšlo

nikdy ani slovíčko, které by se bylo Bohu nelíbilo;

-———
ona

celá byla Bohu odevzdaná, celá Bohu zasvěcená.
Tážeme-li se, proč Duch Sv. již v prvnim okamžení života
toto děťátko tak nesčetnými a tak nevyslovitelnýmí milostmi ob
dařil, dává nám jedině pravou odpověd dnešní sv. evangelium:
proto, že »z ní se narodil ježís, jenž slove Kristusa K tomu se
zrodila Maria Panna, to b_vlojejí povoláním.
b) Ale ani na tom ještě nebylo dosti: Když již vzplanula
ta »ranní záře, z nížto vzejití mělo slunce spravedlnosti ]. Kr.:
(Sv. Bonaventura) tu přichází nebeský kníže k Panně s poselstvím:
»Zdrávas milosti plná, Pán s tebou. Aj. počneš v životě a porodíš
Syna, a nazveš jméno jeho ježíš; a Bůh dá mu stolici Davida
krále, a království jeho nebude konce. Duch Sv. sestoupí v tě a
moc Nejvyššího zastíní tobě.<-: A sotva svolení své dává Panna,
iiž Duch Sv. po druhé k ní se sklání a jako ondy při stvoření

světa vznášel se nad vodami sličně vše pořádaje, tak i nyní tělo
iduši Panny znova upravuje a ozdobuje, aby důstojným byla
stánkem Synu Božímu; již tvoři mu lidské tělo a lidskou duši,
_s nímž spojuje se \ččné slovo \ jednu božskou osobu. V ní slovo
tělem učiněno jest, abv přebý\alo mezi námi.
Tážeme-li se opět, proč Duch Sv. po druhé sestoupil na
Marii, dání nám dnešní S\. evang. zase jedinč pra\ou odpov.ěď
aby se z ní narodil ]ežíš, Jenž slme K1i,stus aby ji učinil důstoj
ným příbytkem Syna Božího, aby ji také připodobnil celým ží
votem i utrpením ]ežíši Kristu.
To bylo její povolání, — k tomu se narodila. A my víme
jak tomu povolání dostála: s Ježíšem žila, s ježíšem trpěla, s nim
pod křížem i \-' bolestech umírala.
c) Ještě jednou — již po třetí ssestupuje Duch Sv. na blaho
slavenou Pannu a to po nanebevstoupení Páně. když dlí ona
spolu s apoštoly ve večeřadle shromážděnými, očekávajíc příchod
Ducha Sv. I tu ozdobil Duch Sv. srdce a duši její svými dary a
to v míře mnohem hojnější nežli je vylil na veškeré apoštoly.
Tážeme-li se, proč po třetí sestoupil Duch sv. na blahosla—
venou Pannu Marii, ne jinou odpověď očekávejme, než prve:
proto, aby se z ni narodil tajemný duchovní Kristus, jenž jest
sv. Církev. Tak stala se Matka Páně i Matkou Církve. Tot' bylo
její povoláním, proto se narodila.
A Maria pochopila \“ plné míře i toto své poslání. S celou
láskou srdce mateřského lne ona po celou řadu let své
ovdovělosti k mladistvé Církvi, za ni se modlí, jen pro ni žije,
jen o ni se stará. L' této Matky čerpali sv. evangelistové, co nám
z mládí ježišova vypravují, takže nazvatí ji můžeme učitelkou sv.
evangelistů. Ona sílí a povzbuzuje sv. apoštoly u vykonávání pře
těžkého úřadu, ona dodává vzmužilosti prvním mučenníkům, utvr
zuje vyznavače a sv. panny. Ve všech vidí údy duchovního těla
Kristova, všecky stejnou láskou miluje včdouc, že předrahou jsou
vykoupení krvi Kristovou.
Hle! K tak důstojnému povoláni narodila se Maria, aby byla
důstojnou Matkou Kristovou a sv. Církve. Proto ji Duch Sv. tři-'
kráte dary svými tak ozdobil a obohatil.
2. Toto důstojné povolání blahoslavené Marie Panny uvádí
nám na mysl, jak důstojné a vznešené jest i naše povolánL- po
volání každého křesťana, katolíka. jak nemělo by býti vznešené
a důstojné.> Vždyť i na nás týž Duch Sv. na každého sestupuje
po tříkráte v živobytí podobně jako na blahoslavenou Pannu
Marii!
al Ponejprv sestoupil k nám Duch Sv. na křtu sv., kdež
očistil duši naši od skvrny hříchu dědičného, a ozdobil jí posvě
cující milostí Boží. Tím učiněna duše naše novým stvořením,
schopným oslavy. jakou Bůh Sám má a jakou dal andělům a sva
tým \' nebi. Křtem sv. uložil Duch Sv. v duši naši víru, naději
a lásku, učinil nás živými údy na těle Kristově, kteří spolus Ním
mají dojíti oslavení \“ nebesích.
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Tof náš cíl, naše povoláni, k tomu jsme se narodili. — Ale
zdali pak jsme si byli vždy vědomi tohoto vznešeného povolání?
Zdali pak jsme sobě chránili a zachovali křestní milost jako Ma
ria? O blaze, blaze bylo by nám, kdybychom nevinnost křestní
nikdy byli neporušili. Leč Bohu žel, že jsme nejednou zapomínali
na své vznešené povolání hledajíce cíl svůj ne v Tvůrci Samém,
nýbrž ve tvorstvu jeho, milost křestní jsme sobě poskvrnili, ba
snad i hříchem těžkým ztratili. O jaké to neštěstí, ztratiti milost
Boží, státi se neschopným pro cíl, ku kterému jsme se zrodili!
Achlkdyby nebylo svátosti pokání, kde Duch Sv. vrací opětně
ztracenou milost Boží, —- věru jediný těžký hřích musel by člo
věka přivésti k zoufalství. O jak dobrotivý, jak milostivý jest Spa
sitel k nám ve Své Církvi, že nám poskytuje tolik prostředků
k spasení!
b) Po druhé přišel k nám Duch Sv. při sv. biřmování, kdež
milost křestní v nás utvrdil a mimo to duši sedmi dary Svými
ozdobil, a k boji proti nepřátelům našeho spasení posilnil a
ozbrojíl. Při sv. biřmování dal nám Duch Sv. onu křesťanskou sílu
a trpělivost, bychom kříže tohoto života a obtíže svého povolání
trpělivě snášeli, odevzdání jsouce stále do vůle Boží.
Toť cil náš, pro který jsme se zrodili, abychom zde v utr
pení :: kříži, tam pak ve slávě připodobnční byli ježiši a Marii.
Nuže, křesťane milý, proč jsi ty tak nestálý v dobrém —
tak netrpělivý v povolání svém. když se tě Bůh zkušebnou rukou
Svou jen dost málo dotkne.> Snad jsi v nehodném stavu přijal
svátost sv. biřmování — aneb jsi nějakým těžkým hříchem za
pudil Ducha Sv.? () neopomeň co nejdříve pokáním obnoviti zase
milost sv. biřmování, aby ti Duch Sv. udělil opět darů svých a ty
stal se statečným bojovníkem Kristovým.
c) Po třetí sklání se k nám Duch Sv., když dary obětní na
oltáři položené slovem kněze v Tělo a Krev Páně proměňuje, aby
byly duši naší nebeským pokrmem, jímž bychom sjednocení došli
s Ježíšem podobně jako Maria. () kdož nám vypoví tu blaženost
bohumilé duše křesťanské tak pevnými svazky lásky s ]ežíšem
sjednocené! Slyšme sv. Augustina: »jc-li blahoslavený život, který
nosil Krista, pak nelze, aby nebylo též blahoslavené i srdce, v němž
pohostěnu býti sobě volí Syn Boží. A jsou-li blahoslavené prsy,
kterýchž on požíval, kterakž nebude blahoslaveným ten, kdo po
žívá jeho Tělo a pije Krev jeho.> (Si beatus ventcr, qui novem
mensibus Christum portavit, etíam beata esse debcnt corda, in
quibus sibi hospitium quotidie eligit Filius Dei. Si beata sunt
ubera, quae parvulus suxit, íta debet esse os beatum, quod car
nem ejus sumit et sanguinem sugit.)<< Zdaliž není toto tajemné
spojení s Kristem již jakousi předtuchou onoho spojení věčného
s Bohem, kteréž jest posledním cílem naším, ku kterémuž smě—
řuje veškeré stvoření, vykoupení a posvěcení naše? Ejhle, tor"náš
vznešený cíl, toť naše povolání!
() kéž bychom na ně vždycky pamatovali, kéž bychom také
jako Maria, tomuto povoláni svému nikdy nevěrnými se nestali!
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Protož nejmilejší, važme sobě milosti Boží na křtu sv ,přisv biř
mování, při sv. přijímání od Ducha Sv. nám udílené a hlcdme ji
stále žiyotem křesťanským rozmnožovati. Nullus passus extra
viam! Zádným krokem af nevybočíme s pravé cesty k cíli ve—
doucí. A pakli přece se tak stalo, (3, pak nemeškejme pokáním
napraviti viny své, obnoviti milost a prositi Ixodičku Boží, aby
nám vymohla setnati \ milosti Boží až do konce. Amen.
P. Prok. Baudyš. 0. S. B

Svátek jména Panny Marie.
Kajicné a ctnostné srdce lidské přincsme v dar Marii
Panně.

>A jméno Panny Maria.—
Luk. I, 28

Nejmilejší v Kristu! Dnešního dne slaví katolická Církev
slavný den jmenin blahoslavené Panny Marie, naši dobré Matky.
Velevhodně proto předčítá nám ze sv. evangelia místo, kde se
praví: »A jméno Panny Maria.<<jest zvykem v dobrých křesťan
ských rodinách, že dítky těšívají se na svátek drahé matky, že
jí projevují srdečná přání, děkujíce za dosavádní péči, prosíce
o další ochranu a mateřskou lásku. Na důkaz upřímných blaho
přání přikládávají i rozličné dárky a jsou šťastný, učinily—liradost

dobré matce.
Jako katoličtí křesťané náležímc všichni jedné veliké rodině,
náležíme všichni jedné Matce, blahoslavené Marii Panně. Ký tedy
div, že mezi námi není žádného, jenž by posvátnou radosti ne—
plesal v duši tohoto památného a slavného dne ve kterém ko
náme jmeniny nebeské Matky své, Marie Panny' Ano, všichni ji
ctíme, vsichni ji důvěřujeme, všichni pod její ochranu sc utíkáme,
všichni cítíme se u ní domovem, všichni vyznáváme, že je naší
dobrotívou Matkou, Paní a Královnou. Z toho povstává i v na—
šem vděčném a oddaném srdci mocná touha, přednéstí jí v tento
slavný den vroucná přání a doprovodití je nějakým darem. A jaký
dar přineseme dnes své nebeské Matce? Obětujme jí své srdce!
jak, své srdce?! Vždyť jest tolika, hříchy pokáleno, tolika zlo
zvyky spoutáno, tolika náruživostmi zmítáno, že hrůzou se chvějí,
pomním-li svého nehodného srdce a spravedlnosti Boží! Kterak
tedy mohu se opovážiti přinésti takové srdce laskavé Matce,
přcčisté Panně?
Buď klidným, synu milý, a přines jen odhodlaně srdce své
Matce nebeské v tento památný den jejich jmenin! Právě t\é
přiznání, že nemáš srdce tak dobrého a čistého, abys je v dar
přinesl Marií Panně, právě toto tvé přiznání vybízí mne, abych
na svém stál a od tebe srdcc pro ncjsv. Pannu na dnešní den si
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vyžádal. Vidímí v přiznání nejen vyznání, nýbrž i touhu očistíti
zanedbané srdce a zušlechtiti je, aby se líbilo nejčistší Panně.
Tvůj úmysl je tedy dobrý, proto zajisté poslechneš rád, když

vyložím,I.jak se srdce hříšné očist'uje a ll. jak se

očistěné zušlechťuje.

Vzývejme Matku milosti, aby nás v díle tom podporovala
pro slávu svoji a naše spasení!

Pojednání.
I.

Nejmilejší v Kristu! Přinésti v oběť čili v dar srdce své jest
nejtěžším & nejzáslužnějším. Sám Bůh, aby ukázal nám velikost
dobrotivosti a lásky Své, poslal Syna Svého, tedy Toho, Jehož
miloval. jemuž Své srdce, Sám Sebe dal. Významně praví nám
to sv. jan: »Tak Bůh miloval svět, že Syna svého dal, aby
žádný, kdož v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.: Proč
nepřipomněl Miláček Páně jiného důkazu dobrotivosti a lásky
Boží k lidstvu? Což nebylo stvoření celého světa, naše nesmrtelná
duše, naše tolika vzácnými přednostmi obdařená těla, háje, pole,
lesy, květiny, ptactvo, luka, slunce a hvězdy, což nebylo to pád
ným důkazem dobrotivosti Boží? Ovšem, že bylo. Proč tedy ne
dovolával se tohoto podivukrásného stvoření sv. Jan na důkaz
velebnosti a dobrotivosti Boží? Proto, nejmilejší v Kristu, že,
ačkoli vše to velikolepým a krásným bylo, přece tak vzácným
nebylo jako Syn Boží, jenž věčnou jsa láskou, čili obrazně řečeno
srdcem
Božím, nejmilejším byl I—lospodinua z te' příčiny i nej
větší oběti, kterou Bůh pro nás přinesl, a největším darem, který
Bůh nám dal.
Zkusili jste zajisté, předrazí křesťané, že ze všeho, co člo
věku těžkým bývá, že ze všeho toho nejtěžším jest, zříci se neb
odloučiti se od toho, k čemu přivyklo si naše srdce, co jsme si
oblíbili. Syn oblíbil si matku, která mu věnovala mateřské srdce,
proto slzívaji oba, matka i syn, když se na čas mají rozloučiti a
od sebe rozejíti. Co by za to dali, kdyby této oběti nemuseli při
nésti! Penize, čas, práce, postavení a námahy nejsou jim tak těž
kými, mají-li je dáti, jako rozloučení čili srdci jejich rozdělení!
V samém Písmě svatém praví nám Bůh, že přinésti v dar
srdce lidské, jest dilem velikolepým. Všimněte si jen slov Hospo—
dina Boha svého volajícího: »Synu, dej mi srdce své ?: Co činí
Bůh? Žádá, abych neřekl, prosí, svého tvora. A co od něho chce?
Ne mladost, ne krásu, ne důmysl ani hlavu, Bůh chce od něho

srdce.
jak vzácným jest drahokamem lidské srdce, když Bůh
Sám se jeho dožaduje!
Velikosti daru odpovídá velikost odměny a uznání, kterých
se člověku dostává, když srdce své Pánu Bohu v oběť dá. —
Vaše Lásky zajisté se pamatuji na nádherný chrám, který
vystavěl Salomoun s mnohým nákladem. Co ve svatyni té bylo
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bohatstvi, jaká nádhera a krása! Hospodinu líbila se oběť ta, a
na znamení lásky a uznání svého slíbil prosícímu Salomounovi,
že obrátí očí svých na všecky, kdož by ve chrámě tom vzývali
Hospodina. Všimněte si tohoto vzácného přislíbení Božího akořte
se nevystihlé dobrotě ]eho!
_
Ačkoli velikolepé bylo přislíbeni, kteréž učinil Bůh králi Sa
lomounovi, přece nevyrovnalo se" přislíbení onomu, kteréž učinil
týž Bůh arciotci Abrahamovi, opustivšímu na rozkaz Boží vlast
a odhodlanému zabiti vlastního jediného syna lsáka po vůli Boží.
Ne Salomounovi, vystavivšímu nádherný chrám, nýbrž Abraha
movi obětovavšimu syna, tedy lásku čili srdce své, dal Bůh za—
slíbení, na něž čekali národové a za něž na věky velebiti budou
Hospodina všecky končiny země; z pokolení tvého narodí se
Spasitel světa! jako by Bůh řekl: Poněvadž jsi obětoval mi
všecko, dám ti i já všecko: — Syna za syna, Srdce za srdce!
Suď proto každý, jak velikolepým jest darem obětovati Bohu
srdce své! Chci tedy od vás křesťané málo, když vyzývám, abyste
slavné Matce Páně v přeslavný den jejích jmenin přinesli v dar
srdce své? A bude radost a uznání její malé, když vás uvidí při
nášeti srdce ji oddané a vděčné;> Zajisté nikoli! Milosrdné očí
jeji obrátí se k vám se zálibou a spokojenosti, slibujlce odměnu
a pomoc za vzácný skutek a milý dar.
Prvním však, čeho ti hleděti bude, dříve než povstaneš obě
tovat srdce své přečisté Panně, prvním bude ti očistiti zubožené
srdce. Bojíš se, že neprovedeš velikého dila toho;> Neboj se,
odvaž se aspoň začátku a věř, že Ten, jenž dal začíti, dá také
skončiti a to skončiti dobře — qui dedit velle, dabit et perficerel
S chutí proto hleď si díla a odvrhni ještě dnes aspoň nějaký
hřích, nějaký návyk, nějakou náruživost, abys pohnul Boha sli
tovníka ku pomoci! Ku povzbuzení povím "ti příklad: jednoho
dne plavili se na lodi starý mnich a zliýralý mladík. Onen modlil
se brevíř, tento četl nemravný román. Po chvíli zmrzelo se mla
díkovi čísti i zahleděl se na starého mnicha a pravil: Velebný
pane, lituji vás! Řekněte mně, co za to modlení máte? ——Pokoj
zde a odměnu onde, odpověděl mnich. ——Pokoj a požitku plný
život mám i já zde, vychloubal se mladík, přidav, »a přece se
nemodlím ani ncpostímla __ »Mějte si pokoj iradost,<< řekl
mnich, »já vám jich nczávidím, poněvadž vím, že jich moc ne
máte a draze je platíte. Kdybyste tolik obětí na zdraví, penězích,
čase a své cti přinesl pro Boha, jako pro svět, byl byste daleko
spokojenějším, veselejším :! řádnějším než jste nyní. Pomýšlcjte
na věčnost, můžete-li a bude vám úzko..: — »já pomýšleti na
věčnostřc podivil se zaražený mladík, »a co za to budu míti?
Snad hrozné pokání a nepokojné svědomí? — »Nikolic, odvětil
mnich, »dostačí malé pokání a může přinésti pokojné svědomih
— Opravdu?: děl mladík. »Co mám tedy činitiřc — »Zahodte
z lásky k Bohu mizernou knihu, kterouž otravujete ubohou duši,
a milosrdný Bůh, uvidí-li, že přestáváte ve zlém, postará se
o další a zachrání vás.< Mladík uposlechl, zahodil knihu do
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moře a milost Boží tak hojná rozlila se za “ten skutek \' duši
jeho, že než se s mnichem rozešel, lítostívč vyznání hříchů mu
učinil a rozhřešení dosáhna, šťastným i spokojeným byl.
Podobně stane se i nám, nejmilejší v Kristu, zřekneme-li se
dnešního dne z lásky k nejsv. Bohorodičce nějakého hříšného ná
vyku, příkladem klení nebo zanedbávání služeb Božích ve dny
sváteční a nedělní. Za malé přemáhání, které si tím uložíme, od
mění nám Bůh stonásobně, pomáhaje očistiti srdce naše nejen
ode skvrn, které tyto hříchy v nás způsobily, nýbrž i jiné, které
je zhyzdily. Příklad toho výmluvný máme na man-notratném synu,
který jmění i čest promrhav tak hluboko klesl, že pasákem se
stal nemaje čím se odívati ani nasytiti. Spina, hadry a cáry kry
jící jeho tělo, byly odznakem jeho zkažené, zludařené duše. Hlu
boko padl tento mladík, moc hřešil a moc provinil. Apřece ipro
něho ještě spása i záchrana Jednoho dne rozhodl se, že povstana,
opustí stáda a bídný život a půjde k otci, jehož opustil, zarmoutil
a tolik rozhněval. Mějte dobrý pozor, co praví tento ubohý marno—
tratník Půjdu k otci! Je to veliký skutek, je to zvláštní dílo,
říci ——»půjdu k otcia?

Není, je to velmi málo, ale přece něco,

je to začátek. A eihle, milost Boží již dotýká se ho, již jest
s ním Marnotratník pociťuje lítost nad hříchy svými, přemýšlí,
kterak odprosí otce. 10 je už více, to je mnoho, proto líbí se
na novo Pa'nu, a On obměkčí do té míry přísné srdce uraženého
otce marnotratníka, že jde zhýralému synu vstříc, že mu odpouští,
že ho očisťuje, že mu nové šaty a prsten daruje, že veselí stroji
a s celým domem se raduje. Vizte, křesťané drazí, kterak za ma—
ličký počátek, jejž učinil marnotratný syn, odměnil se mu uražcný
otec. Podobně zachová se Bůh i knám, učiníme-li dnes aspoň po
čátek lepšího života, čili, dáme-li se do očisťováni hříšného srdce.
Ano, já tvrdím, že učiní více než tolik, jelikož mimo náš dobrý
skutek volati k němu bude i ta, které z lásky jsme se jali hříšné
srdce očisťovati. Vzhůru tedy. drazí křesťané, vzhůru a ruče mějte
se k dílu, při němž pomůže Bůh, rozraduje se vaše nebeská
Matka a blahým poklidem naplní se vaše srdce.
Pnní tedy povinností, chceli kdo očistiti hříšné srdce
své, jest, aby přestal hřešiti a aspoň něco dobrého jal se konati.
Kdokoli z \ás se k tomu odhodlal, může předstoupíti před nc
beskou Matku a může jí v dar nabídnouti srdce své. Jak, \'\
váháte.> Vy tedy nechcete zpusobiti radost své dobré Matce ani
v převzácný den jejich slavných jménin? Jste to synové a domy,
ale nehodní; synové 'a dcery, kteří nebudou míti požehnání Bo—
žího, poněvadž nectí dobré Matky, jak přikázal Ten, Jehož štědrá
ruka požehnání uděluje! Vy však, nejmilejší, kteří se odhodlali,
učiniti počátek řádného života a přinésti v oběť srdce nejsv. Panně,
vy pohlédněte s důvěrou k nebi, a opakujte si slova dnešní cpi
štoly: »Kdo poslouchá mne (t. j. Marie Panny), nebude zahanben,
a kteří pracují se mnou, nebudou hřešiti.: Eklesíast. 24, 30.
*

a.

*
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11.

Dobrý začátek spásonosného díla, který jsme si před se
vzali, nevyhovuje ani naší dnešní touze, ani spravedlivé žádosti
nejsv. Bohorodičky. Nejen ode hříchův očistěno, nýbrž i libo
vonnými ctnostmi musí býti ověnčeno srdce, které darem přinésti
chceme nejsv. Marii Panně. Spravedlivo a na nejvýše žádoucno
by bylo, kdyby všechny křesťanské ctnosti v srdci našem se za
stkvěly. Pevná naděje, živá víra, svatá láska k Bohu a ku bliž
nímu, pokora, skromnost, čistota a zbožnost, všecky měly by
krášliti naše srdce, dříve než je darem dáme nebeské Matce. Kde
je však najednou vzíti, kterak rázem se jich dodělati? Neobklo
pují nás po dnes sterá nebezpečenství, rozličné starosti. nesužují
nás dávné zlozvyky a níčemné vášně? Pomníme-li toho všeho a
rozpomeneme-li si vlastní slabosti a v dobrém nestálosti, málem
bychom zoufalí. A přece netřeba zoufati ani mysli ztráceti. Bůh
i blahoslavená Panna mají s námi shovívavost a spokojí se, když
aspoň něco učiníme, když aspoň některou ctnost v tento pa
mátný den v srdci vzbudíme. Vyberme si tedy aspoň jednu,
a když jsme tak slabí, vyberme si ctnost nejlehčí, ——důvěru
v nebeskou Matku! Ano, vzbuďme v srdci svém důvěru, to
jest, doufejme, že ve všech protivenstvích a pokušeních pomůže
nám blahoslavená Panna Maria, vzbuďme v srdci svém důvěru,
to jest, utíkejme se ve svých duchovních i tělesných potřebách
k mocné Královně nebes a země vzývajícc ji o pomoc a při
spění. Tak to činívali nejenom svatí, tak to činívali i ubozí
nám podobní hříšníci, když se chtěli zachránití, a naděje jich ne
sklamala. Ze sta a tisícův uvedeme aspoň některého, abychom se
příkladem jeho posilnilí, povzbudili a řídili.
Vystoupiž před nás, sv. Dominiku, a vykládej nám, co jsi
dělával, když jsi v lesích toulousských po namahavé celodenní
práci apoštolské chladné noci prodléval. Proléval jsem slzy, od
poví nám světec, vida tolik lidí věčné i ča né zkáze vstříc jíti a
nemoha jich ani ncjúsilovnější prací apoštolskou ba ani divy,
které milosrdný Bůh na slova má činil, obrátiti a zachrániti.
Trvalo to skoro šestnácte let, než se mi práce zdařila, a kdyby
nebylo nejsv. Panny, jež se mi zjevila, svatému růženci mne vy
učila, pomoc slíbila a k další práci povzbudila, snad nikdy nebyl
bych provedl velikého díla, které Bůh skrze mne a duchovní
syny mé provésti ráčil! —- Rozumějte křesťané, zvláště vy málo
důvěřiví, rozumějtc dobře slovům světcovým! Co provedl, a komu
po Bohu všecek užitek připočetl? Provedl záchranu zbloudilých
kacířů, to jest lidí, kteří od pravé víry učením iživotem zbloudili
a velice ve zlém zatvrzelými byli. Kdo jest zde mezi námi, aby
tak hluboko byl poklesl, aby takového hříchu byl se dopustil,
že by zúmyslně od víry v Krista Pána byl odstoupil a bludu
houževnatě a zarputile se držel? Doufám, že ani jeden. Může býti
pravda, že mnozí mnohé máte na sobě hříchy, že jste často a
velice, slovem ískutkem, potajmu i veřejně Pána Boha urazili,
nmlce duchovní.
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tak velice jste však přece se nezapomněli, abyste od sv. víry odpadli
a zavrženého bludu zúmyslně a tvrdošíjně se drželi, jak učinili
Albigenští, mezi kterými sv. Dominik pracoval. Podařilo-li se
sv. Dominiku obrátiti a zachrániti i tyto pobloudilcc a kacíře za
pomoci Marie Panny, podaří se zajisté i vám zušlechtíti srdce
důvěrou v Rodičku Boží. Odevzdejte se jí jen každého dne a
slíbte, že tak žíti budete jako by před vámi stála, že tak náruži
vostí přemáhati a křížky 'rozličné snášeti chcete, jako by s vámi
bojovala, s vámi trpěla. 0, jakou radost způsobíte touto oddaností
a důvěrou Marii Panně! Podívejte se jen na ty zástupy ctitelů
mariánských, které důvěřovaly Rodíčce Boží, bojovaly s ní, obě
tovaly se ji a dodělaly se šťastného života pozemského inebeské
koruny! Ptejte se svatého našeho jana, proč putuje nedlouho
před mučennickou smrtí do Staré Boleslavi, a on vám odpoví,
že pod ochranu Rodičky Boží, aby ho_sílila v nastávajícím boji,
protívenství a mučení. Ptejte se sv. Stěpána, uherského krále,
proč zasvěcuje říši svou blahoslavené Panně, a on vám odpoví,
že pod ochranou nebeské Královny nejlépe se zemí jeho povede.
Tisíc let uplynulo, steré války divé přehnaly se nad zemí sv. Stě
pána, nemocí, mor a hlad sužovaly jeho lid, dosud však Uhersko
stává.
*

_

>:

*

Nesklamala-lí Rodička Boží důvěry sv. Jana Nepomuckého
a sv. Stěpána krále Uherského, nesklame i naší. Vzbuďme proto,
drazí křesťané, vzbudme o dnešním slavném dnu, důvěru v srdci
svém k Marii Panně a přibližujme se k ní odhodlaně nepochybu
jíce, že na nás a náš dar milostivě shlédne, že nás pod ochranu
příjme! Mějme každý ve dnešní den takovou důvěrou srdce na—
plněné, jakou je míval naplněné císař Ferdinand II. Na jedné
stěně staroslavného velechrámu sv. Barbory na Horách Kutných
vyobrazuje se (jak se za to má), s císařskou rodinou, klečic a
dary přinášejíc nejsv. Bohorodíčce. Z dějepisu víte, nejmilejší, jak
veliké boje a jak těžké časy doléhaly na zbožného Ferdinanda II
Na jedné straně protestantská lžireformace s Gustavem Adolfem
v čele, na druhé straně panstvíchtivý Turek a nevěrná knížata
německá pošílhávající po Paříži i po Vídni. Mnohdykráte již již
se zdálo, že ztracen jest císař Ferdinand, tento veliký obhájce ka
tolické víry, ale nikdy se neuskutečnilo. Matka Boží patrně nad
ním ochranou ruku měla a konečné vítězství zbraním a sprave
dlivé věci jeho získala. Připomínejme sobě, křesťané drazí, připo
mínejmc sobě častěji tohoto křesťanského reka a jeho důvěry
v Marii Pannu. Máme zajisté imy zlé časy a zlé nepřátely kolem
sebe a v sobě: špatný příklad, vlastní náružívostí a nestálost
lomcuji námi, že se zdá nemožným zachovati se náležitě v tomto
bídném světě. Neklamejme se! Ochranná ruka nejsv. Bohorodičky,
které jsme se svěřili a za jejíhož dozoru v boj jsme se dali,
ochrání a posilní nás, abychom všemu oddolali, všechno překonali,
všude zvítězili. Roznět se proto srdce naše velikou důvěrou k Ma
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tičce Boží a plápolej nám na všech cestách vezdejší pouti, dokud
nezastkví se nad námi slunce spravedlnosti, ježíš Kristus, volaje
nás smrtí.k soudu a po soudě k odměně, která připravena jest
všem bojícím se jeho a důvěřujícím Marii Panně. Sladké jméno
Maria, jehož památku dnes ctíme, sladké toto jméno béřeme si
za heslo po příkladě hrdinských vojsk polského krále jana So
běského, které dnešního dne před třemi sty lety porazily Turka
u Vídně. Majíce toto sladké jméno »Mariax v srdci i v ústech
neustaneme v boji s ďáblem, světem a vlastním tělem, dokavad
nedojdcme nebeského ]erusaléma, v němž vévodí Bůh a svatá
Panna.

Amen.

Filiplan Konečný.

Neděle XVI. po Sv. Duchu.
O nedůslednosti nepřátel Církve svaté.
»Oni Ho pozorovali.c
Luk. 14, 1.

jako nepřítel dobře pozoruje nepřítele a číhá na něho v zá
loze, tak pozorovali i nepřátelé Krista ježíše. Kde se jim jen pří
ležitost naskytla, tam dávali bedlivý pozor, chtíce v něčem Jej
polapiti. I dnešní sv. evangelium vypravuje o podobném jednání;
Pán ježíš vešel v sobotu do domu jednoho knížete fariSstkého,
aby jedl chléb, a hle, :>oni Ho pozorovali-; oni Ho pozorovali
ale ze zlého úmyslu, aby Ho v řeči nebo jednání lapili a tak Ho
lidu opovrženým učiniti 3 H0 mravně zničiti mohli. Tak I—Io
chtěli
obviniti, že zncuctívá den sváteční, uzdraví-livodnatelného, kterého
tam přivedli. Ježíš Kristus je ale velice v tom podobenství o oslu
a volu, v den sobotní do studně upadšímu, tou měrou zahanbil,
že Mu ani odpovědíti nemohli. Podobnějednajíinepřátelé Církve;
'oni pozorují stále Církev svatou a služebníky její, jen aby Církev
tu v něčem dopadnouti a lapiti, a tak zostuditi a zničiti mohli;
ano oni se neštítí žádných, sebe horších a bídnějších prostředků,
jen aby Církev zohaviti mohli, což arci oni jinak nemohou, vždyť
v provedení a dosažení zlého úmyslu nedá se ani dobrého pro
středku užití; kde zlý úmysl, tam jen zlého prostředku užíti se
může; svět zlý jen zlých prostředků kpotřeníCírkvc užívá, kdyby
se i na krásně ty prostředky dobré býti zdály, jako se ku př.
dobré býti zdálo přetvářené políbeníjidášovo, nebo lichocení židů
Kristu, když pravili: »Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě
Boží v pravdě učíš a nedbáš na žádného: nebo nepatřiš na osobu
]idskom. Mat. 22, 16. Než nejsou tyto prostředky nepřátel Církve
svaté jenom zlé, ony jsou po výtce i nedůsledné, nebo co Církvi
za zlé vykládají a předhazují, to sami činí. Abyste se výčitkami
apřcdhůzkami nepřátel Církve zaslcpiti nedali, poukáži nyní na ně—
které z těchto předhůzek a na jejich nedůslednost.
*

*
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Pojednání.
Nepřátelé Církve předhazují, že víra katolická jest slepá;
tato předhůzka jest nepravá a lživá; nevěříme slepě, naopak mů
žeme se svatým Pavlem říci: »Vím, komu jsem uvěřil<<.H.Tím. 1,12.:
my věříme Synu Božímu, který dokázal, že jest pravda a světlo,
který dokázal, že ví a zná všecko, že zná i budoucnost a vnitřní
smýšlení lidí; my věříme Kristu Pánu, který pravdu učení Svého
divy ztvrzoval a z mrtvých vstal; my věříme Kristu Pánu, který
Církev založiv, v ní a skrze ni učí, jsa s ní po všechny dny; my
věříme Duchu Svatému Duchu pravdy, který sv. apoštoly zázračně
přeměnil, je vší pravdě-naučil a který s Církvi jest, řídč a spravuje
ji stále; my věříme tedy Církvi neomylně, která sloup a utvrzení
pravdy jest. I. Tim. 3, 15.; naše víra není tedy slepá, nevěříme
slepě, nebo víme, komu věříme. Církev katolickou Bůh zázračně
rozšířil, ji zázračně zachovává a stále novými zázraky oslavuje.
Nevěřímc tedy slepě. Ano, právě víra naše je rozumná, nebo jest
rozumu přiměřená; ano i ta tajemství vní nejsou nerozumná,
sahají sice nad rozum lidský, ale nejsou proti rozumu Naše víra
jest rozumná a dobrá, nebo ona srdce oblažuje, ona v zármutku
potěšuje, ano mravy lidské ušlechtuje, ona světce odchovává, ona
pokoj na zemi a lásku plodí a udržuje, ona i časné blaho pod
poruje. tak že sám jeden nevěrec vyznal, řka: »Podivuhodnol
křesťanské náboženství, kteréž, jak se zdá, jen blaženost života
budoucího na zřeteli má, založilo i na tomto světě blaženosta.
(Montesquieu, Esprit des lois, XXIV, B.). Ano, Církev ani slepé
viry nežádá, ale řídí se slovy sv. Pavla vůči všem: »Všecko pak
zkoušejte, a co dobrého jest, toho se držtea. ]. Thes. 5, 21. Jako
nevěří soudce slepě, věří—lihodnověrným svědkům, podobně ani
my slepě nevěřímc.
Neprávč a lživč předhazují tedy nevěrci a nepřátelé Církve,
že naše víra slepá jest. A jaká nedůslednosti Oni sami mají víru
slepouanerozumnou, nebo někteří věřinedoukům, lidem pyšným
a zvrhlým, kteří nerozumné a rouhavé škváry sepíšou, aby si ně
jaký tcn groš vydělali a pak hříšně ho probili a utratili. jiní věří
zas jen svým chtíčům a náruživostem, svému tělu, majice za to,
že to, co tělu a smyslům lahodí, pravé a pravdou jest. Oni věří
učení. které všccken řád a pořádek. pokoj a blaho vezdejší pod—
vracuje, mravy lidské zdívočuje a vášně lidské až k zběsilosti
rozpoutává; oni věří nesmyslům, že prý jest bláto věčné, a to
prýsvobodnou
všecko nebe
zvířata i sstvořilo.
pudem a Tomu
člověkaisrozumcrtn,
se
vůlía azemi,
se svědomím
učení věří,
mají za pravdu, aprávě tojest víra slepá; ano to, čemu tito nezna
bohové věří, to odporuje i rozumu zdravému, před tím se i cit
člověka bouří, to i srdce neschvaluje; to odporuje í pravé vědě.
Zdravý rozum a pravá věda toto učení nynějších nevěrců, kteří
i Boha Stvořitele upírají, zatracuje. Tito nevěrci věří slepě tedy,
nebo věří bez důkazů a proti důkazu zdravého rozumu, nepřed
pojatého srdce, proti pravé vědě, proti všem zázrakům, proti ne
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omylné pravdě, jež jest jcžiš Kristus, proti Církvi, která svým
trváním, rozšířením, svými divy, svou blaživostí, jakou srdce 1svět
naplňuje, stálým jest zázrakem. Vy nevěi Cl věříte slepě a neroz
umně, vám nesluší někomu slepou víru předhazovati, tím méně
nám, nebo vime, komu jsme uvěřili, víme, že věříme ryzou pravdu.
Nepřátelé Církve katolické, zvlášt' ale nevěrci hrubého zrna
předhazují nám pověru, řkouce, že prý modlitba, vzývání svatých,
mše svatá, sv. svátosti, žehnání Církve a jiné pouhou pověrou
jest, že na všem tom nic nezáleží; za tou příčinou se smějí návštěvě
chrámu Páně, svěcení neděl, poutěm a procesím, spolkům a bratr
stvům a jiným. I tato výčitka a předchůzka jcst lživá, nepravá
a nemístná; nebo všecko toto zavedl a ustanovil Pán Bůh, Ježíš
Kristus, Pán a Spasitel náš. Ano, Pán Ježiš to Sám čini. I-Ile,
On se modlil, On putoval Sám do jerusaléma, On světil svátky
:! soboty, On spolky zavedl, řka: »jestliže by dva z vás svolili
se na zemi o jakoukoli věc, za kterou by prosili, stanef se jím
od Otce mého, kterýž v nebesích jest.—v.Mat. 18, 19. Co Syn Boží
ustanovil, co Sám činil a schvaloval, co schvaluje a činí Církev
svatá, to zajisté pověrou není, to jest dobré, užitečně a spasitelné.
Nejlepší důkaz, že všecko to dobré, spasitelné a pravé jest, jest
účinek a výsledek toho všeho. Kdyby Bůh nebyl nikdy modlitbu
lidí vyslyšel, kdyby ten, kdo se právě v duchu :! vpravdě modlí,
nestkvěl se svatým životem, láskou a spravedlnosti, tu mohli
bychom za to ještě míti, že všecko to pověrou jest; než nemáme
nesčíslných příkladů, že Bůh důvěrnou modlitbu vyslyšel, a to
často dost podivuhodně ano i zázračně? Nenabývá člověk v modlitbě
ve svém zármutku útěchy a posily;> Nebývá osvícen a poučen?
Nenabývá rady.> .\'estává se ten, kdo se právě modlí, vždy lepším
a rozumnějším? Nečiní modlitba člověka dobrým, nečiní rodinu
dobrou a spokojenou, nečiní obec i vlast šťastnou? Všechny
druhy a způsoby modlitby nejsou tedy pověrou, i výsledek a účinky
to dokazují; nepravá a lživá jest ta výčitka; ona jest ale vůči
těmto nevěrcům i nedůsledná, a proč je nedůsledná? Proto, že
nevěrci, vede—lise jim zle, sami k modlitbě útočiště berou. Dokavad
dobře se jim vede, tu je jim všecko pověra, tu se všemu smějí,
ale upadnou--li na př. do nebezpečné nemoce a když hrob se již
před nimi otvírá, o, tu se modlí, tu volají k Bohu, tu volaji si
kněze, vyznávají se z hříchů. A proč;> Vždyť jsou dle jejich ná
hledu osvícení, mají jasnou víru? Proto. že osvícenost jejich jim
nepodává žádné jistoty, že Boha a pekla není, že jim něco na
pravuje mozek, a to jim praví: »! jest Bůh, jest duše nesmrtelná,
jest peklo — čiň pokánífa Tak jednají v nemoci, tak činí
vojínové před bitvou, ač mnohým snad v čas pokoje všecko po
věrou a hloupostí jest; tak činí v krutém neštěstí, při bouři na
moři. Neni to nedůslednost.>
Nepřátelé Církve a nevěreí předhazuji modlářství, řkouce,
že ctíme a vzýváme Pannu Marii, svaté. svaté ostatky že v úctě
chováme. I to činí neprávě, nebo koho I'Šůh ctí. toho snad také
ctíti smíme, ano, toho i máme ctíti. Vždyť máme každého člověka

_r4.6_
ctíti, má dítě rodiče ctíti. Sám Bůh praví skrze ústa Panny Marie.,
že ji ctíti máme, nebo 'řekla Panna Maria: »Od této chvíle blaho
slavenou mne nazývati budou všichni národové.<: Luk ], 48.
Vzývání svatých není povčrou, nebo dle slov Písma svatého mohou
mnoho u Boha spravedliví. Jak. 5, 16. Svatí oroduji za nás u_Boha
ll. Machab. 15, 14., vždyt" láska nevypadá. I. Kor. 13. 8. O, jak
často Bůh již na přímluvu nejblah. Panny Marie, našich svatých
patronů a jiných svatých podivuhodné pomohl. A neoslavil Bůh
i těla svatých? Nezachoval mnohá od porušení, na př. jazyk
sv. Jana Nepomuckého? Neučinil Bůh skrze ostatky svatých dost
zázraků? A že obrazy svatých v uctivosti máme, i to není nic
nepravého; vždyť nectime obraz jako obraz, ale máme ho v úctě
pro svatého, jenž na něm vypodobněn jest. Vždyť i podobizny
lidí, a to i hříšných často máme v uctivosti. ím dovednější obraz,
tím více si ho vážíme a to pro důkladnost a cenu uměleckou;
kdo ale důkladnější než svatí jsou? Nejsou oni umělecká díla
milostí Boží.> Není Bůh ve svatých podivný a veliký? Dobre tedy
činíme, ctíce svaté i obrazy jejich; a jestli některé zvlášť ctíme,
i to má svou příčinu. nebo nedá se upříti, že jsou i zázračné
obrazy, zvlášť jest mnoho zázračných obrazů Panny Marie. Není
to tedy pověra nebo modlářství; výčitka a předchůzka ta nepravá
jest. Ale ona jest i nedůsledná. Nebo nevčrci činí často to samé,
co nám vytýkají a předhazují; v soužení a trápení vzývaji také
Pannu Marii. putují k milostným obrazům jejím, nosí medailky
s obrazem Panny Marie. A jiní zas cti a zbožňují hříšné osoby
a krásky, kacíře a nepřátely Církve, ctí písek a kámen z hrobu
jejich; dary, vlasy a jiné od nich ctí jako nějakou zvláštní reliquii,
mají obrazy jejich v největší úctě atd. ]aká to nedůslednost! Co
nám předhazují, to sami činí!
Dále berou pohoršení ze svěcení dne nedělního a svátečního,
7, pouti a jiného a smějíce se tomu, volají: :.Skoda toho času;
kdyby se raději pracovalo a tak nezahálelo zbytečně a marně-.c
[ tato výčitka je nepravá. Svěcením neděl a svátků a poutěmi
nic se nezanedbá; svěcením neděl a svátků, které Bůh Sám poroučí
slovy: »Pomni, abys den sváteční světil,c a které Pán ježíš Svým
příkladem schvaluje a odpor-učuje, a dále poutěmi, které Syn Boží
Sám konal do chrámu jerusalémského, a které Bůh v starém Zákoně
Sám zavedl, tím vším se Bůh ctí, tím se pro duši, pro její po
svěcení a spasení pracuje; tím tělo okřeje, tím se požehnání
pracím naším vyprošuje, a proto také vidíme, že od té doby zlé
časy nastaly, co se dni sváteční praci zneuctí\ ají a nesvětí. Není
toto tedy zbytečné, neužitečné ubíjení času, není to zbytečnou
zahálkou. Nepravá a lichá jest tato výčitka, ano jest ale i ne
důsledná; nebo táži se, co promrhají ti času, kteíí na to žehří,
že se v neděli nemá pracovati, na pout' choditi, že se tím mnoho
prozahálí? Neděle nesvětí, ale radovánkám a vyražením častým
a dlouho trvajícím se oddávají, žádných výloh při tom nešetříce,
výlety rozličné konají, do lázní pro vyražení jezdí, poutě k hrobům
kacířů a neznabohů podnikají, upotřebují našich slavnosti na př.
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svatojánské v Praze ku svým světským záměrům atd. To je ubijení
času, tím se zanedbává práce a žádné požehnání Boží na tom ne
spočívá, ano i lměv Boží, nebo se tím dává pohoršení a Bůh se
tak veřejně uráží.
Mnoho jiných jest ještě nedůslednosti, tak na př. předhazují
nám nesnášenlivost náboženskou, a sami jsou nesnášenliví, nebo
netrpí žádného, kdo jiného je mínění a jiné viry. Což jest to
snad snášenlivost, když se ve svobodomyslných listech denně tupí
Církev katolická, papež, biskupové a kněží, obřady a jiné? Pro
následuje Církev katolická iinověrce a mučí je.> Zatracuje blud,
ale za bludaře se modlí. Husa neusmrtil zákon církevní, ale
světský; inquisice byl ústav státní; státní zákony usmrcovalyjino—
věrce jako lidi státu nebezpečné. Protestantismus, ten činil mučen—
níky. Co krve katolické teklo jen v Anglii! Že Církev proti blu
dům vystupuje, to se činí jen pro dobro lidí, nebo pravda jen
vede ke spasení, ale blud k zahynutí; proto chce Bůh, aby všickni
lidé ku poznání pravdy přišli a spaseni byli. I. Tim. 2, 4.
Za tou příčinou musí Církev pravdu hlásati a hájiti, musí
učiti všecko zachovávat a blud a lež potírat..
Nepřátelé a nevěrci předhazují často posty, zapiráni sebe
sama, což přec dobré jest, nebo posty sílí duši a tělu bujnost
hříšnou odnímají, jsou prostředek k dobrému, jsou obětí. A což
nepostí se nevěrci.>
jak přísně zachovávají dietu a posty od
lékařů v čas nemoci předepsané! Lékař řekne: to nesmite jisti,
a nemocný, aby liříšnému tčlu neublížil a zdraví nabyl, postí se,
ale pro spásu a zdraví duše se postiti — to je prý hloupost!
Oni vyčítají Církvi, jesuitům, že učí, jako by účel posvěcoval
prostředky, což jest lží; tomu Církev a jesuité neučili a neučí,
ano Církev zatracuje zlé prostředky a neužívá jich k dosažení
dobrých úmyslů. Ale právě nepřátelé Církve užívají zlých pro
středků, jen když k cíli vedou, třeba i cíl aúmysl zlým byl. Což
dle zásady Lutra netupí a nelhou směle, jen aby Církvi uškodili?
jakých lží lze se dočísti ve svobodomyslných listech, jen aby se
potupila Církev, zlehčil papež, biskup a kněz.
Nepřátelé pozorují Církev, činice jí rozličné, ač nepravé
a lživé výčitky, a sami činí ze zlého úmyslu to, co jí předhazují.
Oni nevidí ani mrvy v oku Církve jako církve, nebo Církev jest
svatá, nemajic ani vrásky a poskvrny; Efes. 5, 27., a přece se
domýšlejí v očích Církve břevna viděti; zatím mají břevna ve vlast
nich očích. Těmito a jinými ještě předhůzkami a výčitkami, mc
tanými od nepřátel a nevěrců na Církev, nenechte se mýliti, ony—
jsou lživé a nepravé, jsou i nedůsledné, nebo nevěrci to sami ve
svém směru činí, co Církvi předhazuji.
ježíš Kristus byl pozorován a haněn; nedivte se, že nepřátelé
Církev katolickou také pozorujía haní, a právě proto knípřilněte,
nebo to jest důkazem, že náměstnici Kristovou jest, že z Boha
jest, nebo kdyby ze světa byla, milována by byla od nevěrců
a od.;světa. To věztež, že kdyby ji svět miloval, že by pravou
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Církvi ani býti nemohla, nebo synové temností milují jen tmu
a nejdou k světlu. Držte se ji, lněte k Církvi katolické, kdybyste
ivy hanu od nevěrců snášetí museli, ujištění jsouce, že budete-lí od
světa a nevěrců ponížení, budete ocl Krista Pána povýšeni. Amen.
lan Podlaha, bisk. vikář a děkan v Stálci.

Svátek sv. Václava, patrona, země České.
Svatý Václav vzorem lásky ku bližnímu.
»Milovati budeš Pána Boha svého . . .
a bližního jako sebe saméholc

Nejmilejší v Kristu! Známý Spisovatel český, *) jehož jména
neuvedu zde v kostele, poněvadž nenáviděl katolickou Církev,
vykládá v jedné z roztomilých svých básniček, že jedenkráte sešli
se synové rozličných národů před Hospodinem, přinášejice Mu
každý něco z bohatých darů, kterýmiž obdařil jejich žírné vlasti.
Francouz přinesl burgundskou révu, Němec železo, Rus kožešinu,
Moravan obilí a jiní jiné věci, děkujíce a podávajíce je Pánu Bohu.
Za nimi za všemi stál prý zarmoucený chudičký Cech, nemaje,
co by ze své vlasti Pánu Bohu podal. S bázní a nářkem před
stoupil i on před Hospodina a stěžoval si do krutého osudu, který
ho potkal. Tu nachýlil se k němu dobrotivý Bůh a pravil: »Ne
naříkej, synu můj, že jsem ti nic nedal, jelikož více máš, než každý
jiný. Mají-li jedni peníze, olovo, železo, stříbro, drahé kovy a ka
meny. včz, že je mají jen po řídku; ty však a tvoji rodní bratří
dostali jste a máte každý ve své hrudi celé zlaté srdcee! To Cech
když uslyšel, velice se zaradoval, Pánu Bohu za zlaté srdce
vroucně poděkoval a slib udělal. že si dá pozor, aby zlaté srdce
neporušené zachoval, až ho Pán Bůh na věčnost povolá a veliko
lepý dar ten z rukou jeho zpět požádá!
Bylo-li o kterém Cechu pravdivo, co tuto propověděl nadaný
básník, bylo zajisté pravdivo o našem milém národním světci,
o sv. králi Václavovi. Srdce sv. Václava bylo skutečně srdcem
zlatým, to jest tak vznešeným, čistým a vzácným, že ani u nás
ani za hranicemi nebylo hned jemu podobného. Srdce krále na
šeho sv. Václava zasvěceno bylo Bohu a lidem, Církvi a vlasti;
srdce sv. krále Václava stkvělo se čistou živou věrou, nadějí
pevnou a hlavně láskou svatou; srdce sv. krále našeho Václava
zářílopokorou, dobrotou, shovívavostí, mírností, moudrostí aspra
vedlností. Ze života sv. krále Václava nevíme mnoho, a přece
i v tom téměř všechny křesťanské ctnosti se v něm krásně uka
zují a na cestu k nebi jako zářné hvězdy jasně nám svítí. Jedna
však mezi nimi obzvláštním leskem jiné převyšuje a nás k sobě
*) Jan Neruda.
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poutá, láska sv. Václava ku bližnímu, láska, pravím, čistá, láska
svatá, láska tak veliká, že nejen přátelům královského světce,
nýbrž i nepřátelům jeho bohatě se jí dostává. Círn méně lidí na
světě, kteří svatou lásku mají, tím vznešenějším a vzácnějším náš
královský světec Václav, jenž v ní tak velice vyniká; čím méně
na světě lidí, kteří by lásku i nepřátelům osvědčovali, tím vzneše
nějším a vzácnějším náš královský světec Václav, jenž ji nejen
má, ale s ní i umírá!
Z té příčiny promluvím dnes, nejmilejší v Kristu, o lásce
sv. Václava ku bližnímu, a — by jasna byla přednáška má, —
rozdělím ji na dva díly, z nichž v prvém pojednám:

I. 0 svaté lásce krále Václava ku přátelům,v dru—
hém pak:

11.o svaté lásce krále Václava k nepřátelům.
A poněvadž dnešního dne tak málo jest svaté lásky mezi
námi Cechy, kteří zlaté, to jest dobré srdce od Boha jsme dostali
a Bohu zpětvpřinésti máme v poslední den velikého soudu, vy
zývám vás, Cechové, abyste dobrý pozor mčliaod sv. krále svého
Václava pravé lásce svaté se učili jen tak zavládne mezi námi
pokoj, jen tak provázcti bude požehnání Boží a zdar naše _přání
a činy, jen tak oslavíme a vzácným znova učiníme slavné Cechů
jméno, jen tak zasměje se nad námi štěstí, když bratrem budem
bratrovi a Cechem Cechovi!

Pojednání.
I.

Známo jest zajisté láskám vašim, že jedenkráte předložena
byla otázka božskému Spasiteli: »Mistřc, které jest největší při
kázání v zákoněa.> A tu pootevřcv pravdodatných úst, pravil ne
beský učitel: »Milovati budeš Pána Boha z celého srdce svého,
že vší mysli a ze vší síly své, a bližního jako sebe saméhod
Slova =>abližního jako sebe saméhoc nejsou jen tak ledajakým
přívěskem, všelijakým doplňkem; slova ta jsou podstatnou částí
učení Kristova, jak vysvítá ze sv. jana, jenž pravi: »Tvrdí-li kdo,
žc miluje Boha, a nenávidí-li při tom svého bratra (bližního),
lhářcm jest.
\Toto učení božského Spasitele o lásce ku bližnímu a olásce
k Bohu, jest duší celého křesťanství. Kdo by se tedy domníval,
že nepotřebuje vroucí lásky k Pánu Bohu a ku bližnímu, že mu
dostačí, miluje-li láskou smyslnou sebe nebo některého bližního,
klame se velice a ukazuje, že křesťanství nerozumí, že pravým
křesťanem není. Ne lásku smyslnou čili tělesnou hlásal božský
Spasitel, nýbrž lásku duchovní, lásku čistou, obětavou a svatou,
jak viděti ze slov: »Milovati budeš z celého srdce, ze vší síly, ze
vší mysli svéa, a ne milovati budeš z celé náruživosti a z celého
těla svého.
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Této čisté lásce k Bohu i ku bližnímu vyučil nás nejlépe
Sám božský Spasitel vznešeným Svým příkladem. Nemohouce dnes
vykládati 0 Jeho lásce k Bohu, připomeneme si aspoň Jeho čisté
a obětavé lásky ku bližnímu. Ptej se, bratře milený, ptej se an
dělů svatých, co pohnulo milovaného Spasitele, aby trůn nebeský
zaměnil s jeslemi, aby za slávu přijal na sebe pohanění, aby místo
velikosti oblékl se v maličkost, a odpovědí tobě: _Zlásky ktobč;
šťastný pozemčane, z lásky k tobě učinil to Kristus Pán! Ne hřeby
bodlavé, kterými přibit byl, na kříži držely přesvaté tělo Jeho,
nýbrž svatá láska k ubohým hříšnikům, vykládá sv. Kateřina
Sienská. Nc kopí, které probodlo přesvatý bok Jeho, usmrtilo
Ho, dokládá táž světice, ale horoucná láska, která v přesvatém
srdci Jeho plála. Ano! každičké slovo, každičký krok, každičký
pohled, každá chvíle, den i noc, tělo i duch, zázrakibožská moc,
všecko náleželo a obětováno bylo naší lásce! O jak vznešeným,
jak vzácným, jak podivuhodným jevi se božský Spasitel v lásce
k nám ubohým hříšníkům a nehodným lidem!
A proč vše to činil? Což nezněl dosti jasně svatý Jeho roz
kaz: »Miluj bližního svého jako sebc samého<f.> Zněl, ale božský
mistr dobře věděl, že slovo zní apříklad hřmí; božský Mistr chtěl
nám proto lásku ku bližnímu nejen kázatí, nýbrž i ukázati, aby
žádný ani nejmenší výmluvy neměl'
'Ioto překrásné učení Spasitelovo o lásce ku bližnímu mnoho
našlo _chvalořečníkůva obdivovatelů, ale málo následovníkův a plní
telů. Cim více kdo k němu přilnul, tim vznešenějším, šlechetněj—
ším a o lidstvo záslužnějším brzo se stal. Pátráme-li zvědavýma
očima po stoupencích této svaté lásky ku bližnímu, uziime mezi
nimi vznešeného vévodu, o jehož skutcích den i noc vypravují,
slunce, měsíc,hvězdy svědčí a celá Cíike\ slavnostně prohlašuje:

Ejhle, svatý Čechů kiál dobroti\ý Václm, jenž národu Siému
největší dobro i lásku prokázal, kdyžjej Kristově vířeučil, Kristo
vými mravy šlcchtil: když jej ze tmy vedl ku světlu. z pohanství
ku křesťanství, z otroctví těla ku svobodě ducha!
Ano, v Krista nejmilejší, sv. Václav ukázal ku bližnímu, jenž
mu byl oddán, velikou lásku, když se oň staral, aby ho pravé
víře naučil a duši jeho zachránil. Jak veliká láska plála v srdci
sv. Václava k milovanému českému jeho národu, vídčti jasně
z toho, že život a korunu dal, aby svůj národ od věčné, a mů—
žeme dodati, i časné záhuby uchoval. Kdo by byl český národ,
kde jeho vlast a milá řeč, kdyby sv. Václav nebyl přivedl lid svůj
ke Kristu, viděti na Slovanech Polabských, na Obodritech a Luti
cích, kteří nepřijavšc evangelium Kristovo, utonuli ve vlnách ně
meckých, ztratili svobodu, domov i řeč.
Víme ovšem, že mnozí Cechové sv. krále Václava milovali
a že mu velikou lásku jeho takořka do srdce vlévalí; to však nic
na věci nemění ani nedokazuje, že sv. Václav neměl veliké lásky
ku přátelům, a to bylo prvním, co jsme dnes provésti chtěli. —
Nejmilejší v Kristu, rodáci sv. Václava! Velikým jest přiká
zání lásky ku-přátelům, jehož překrásný vzor zůstavil .nám svatý
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vévoda české země! Velikým adůležitým jest toto přikázání lásky
ku přátelům zvláště za našich rozháraných časů, kdy tolik stran,
tolik náhledův a vášní otřásá celým národem, že pomalu nebude
mezi námi bratrův ani sester, že budeme druh druhu protivníkem.
Slyšel jsem jednou stařičkého vlastence z let osmačtyřicátých
a ten stěžoval si do toho takto: My jsme Mladočeši, my jsme
Staročeši, my jsme pokrokáři, myjsme svobodomyslníci, myjsme
realisty, ale my nejsme více jenom Cesi ti staří, bývalí ryzí Cesi,
kteří jednu mysl, jedno srdce mívali! .Odkud to? Odpovídám,
odtud, že jsme opustili sv. Václava a jeho veliké lásky ku přá
telům, že jsme přestali býti pravými křesťany podle neporušeného
učení Božího! Dokavad národ náš bude štván Husem a pokro—
kem, lžisvobodou a moderní nevěrou, dokavad požene se za pla—
nými hesly a nemožnými sliby, dokavad nevěrecké novinyačaso
pisy budou jeho evangeliem, dokavad nevyjasní se nad námi
míruplné nebe, nezasvítí spokojenost ani zdar. Neustále si ztěžu
jeme, že poctivých lidí, ryzích charakterů mezi námi ubývá, že
pochybných lidiček a smutných zjevů kriminálních nápadně přibývá.
Bohužel, je tomu tak! Ale kdo nese toho vinu? Nevěra a lhostejnost
náboženská, ,která jest mezi námi zpříma úžasna. Kolik máme
vzdělaných Cechů, kteří by důkladně znali katolické svoje nábo
ženství? Kde sc čtou katolické noviny a časopisy? Které naše
matky vychovávají své dcery podle desatera a katechismu? Naši
staří otcové, víte, ti poctiví, dobří Cechové, kterých si tak rádi
vzpomíname a jimž se tak málo podobáme, naši staří Čechové
neměli svého přesvědčení a své poctivosti z novin a svobodo
myslných spolků, naši staří otcové mčli svou poctivost z modlitby
a z křesťanského náboženství, které prakticky v životě provozovali.
Na jejich stolích nebývaly noviny ani romány; na jejich stolích
býval katechismus, nebeklíč, postila, Starý a Nový Zákon. Odtud
čerpali posilu, odtud poučení a odtud i svou ctnost. Naší staří
otcové byli zkrátka dobrými křesťany. Kristus Pán, víra a kostel
bylijim nejmilejšími. My zaměnili jsme srdce svá za módu, osvětu,
lžisvobodu a pokrok, a proto v nás samá rozháranost, samá
vášeň, samá nespokojenost; proto mezi námi nepřátelství, ne
upřímnost, neláska a podvod. Učiňmc té mizerii konec! Buďme zase
tčmi Cechy, starými poctivýmí Cechy. Vraťme se ku křesťanským
zásadám a stavme na nich s duchem času a pravého pokroku!
Osvojmc si srdce sv. Václavské, a brzo mezi námi zavládne láska,

pokoj i mír, brzo bude o nás pravdivo: Co Čech,

to bratr!

II.

Maje mluviti- o lásce ku nepřátelům, nemohu pominoutí,
abych neobrátil očí svých posluchačů k Tobě, ukřižovaný Pane
Ježíši Kriste, Jenž skrze sv. kříž svět jsi vykoupil, svět, který Ti
za Tvé dobrodiní nesčetné připravil Kalvarii! O, ukřižovaná Lásko
přesvatá, Tvá ústa krví zarudlá a Tvé srdce dýkou proklatě celému
světu hlásají : .Ejhle, Bei'ánele'Boží, Jenž všecky (lidi) miloval, všem
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dobře činil, všem pomáhal a odpouštěl, Sám však dobrodiní ne—
přijímal, byl ode všech v nejhorší chvíli opuštěn, zrazen a ne
milován! Ano, nejmilejší křesťané! Božský Spasitel jest nejlepším
učitelem lásky k nepřátelům! Nebudu připomínati, co všichni víte,
nebudu připomínati četných zázrakův a uzdravení, které božský
Spasitel prokázal nevěřícím lidem, kteří nemohouce jich upříti,
jali se za ně Krista Pána zlehčovati, mluvícc o Něm, že má
spojenství s ďáblem, že. je biřičem a svádí lid proti císaři; ne—
budu připomínati, co všichni víte, nebudu připomínati vznešené
odpovědi, kterou dal na otázku sv. apoštolů, »Pane, máme-li bíti
mečemša; nebudu připomínati, co všichni vítc, Jeho jednání
s rotou židovskou na zemi před Ním ležící v zahradě gethscmanské;
připomenu jen slova, která pronesl krvácejícíma rtoma, jsa přibit
na dřevě sv. kříže, téměř v poslední chvilce svého pozemského
života, připomenu slov: :Otče, odpusť jim, nebot“ nevědí, co činí !(
O, nebesa! ó, země! Kdy slyšely jste takový výrok : takových
úst, v takové chvíli? Kterak jsi nerozpukla a nepropadla se horo
necitná, když s tvého temene tato slova do údolí, poli, lesů, do
celého světa zaznívala? Oj, v prsou mých podivný ruch a šum
se zvedá, srdce bije rychleji, krev proudí živěji, já trnu a se třesu,
pomním-li svého života a slyším-li zaznívati slova 5 kříže: »(Jtče,
odpusť jim, neboť nevědí, co činila
Takový učitel má zajisté právo vykládati nám, jaká má býti
k lidem láska naše; takovému učiteli všichni musíme se obdivo
vati, takového učitele všichni musíme ctíti, všichni poslouchati!
Ptejme se uctivě a poslouchejme bedlivě, co nám poví milý Pán
o lásce k nepřátelům, které tak zvláštní příklad dal! A již za
znívají mně k uším slova: »Milujte i nepřátely své a dobré čiňte
těm-, kteří nenávidí vásla »Milujte nepřátelyc, volá božská Láska
a »dobře čiňte těm, kteří nenávidí vásla přidává, aby každý
slyšel, každý dobře rozuměl; Srdcem i činem, jazykem i skutkem
máme nepřátely milovati! '/.e těžký a hrozný to příkaz? Ze ne
pravdivým a nemožným? A to že by byla uložila ukřižovaná
Láska? Chceš snad, ubohý hříšniku, opravovati božského Mistra?
Nemluv tedy proti jeho rozkazu, ale koř se jemu a snaž se plniti
jej! l—lleď,abys neupadl v chybu mnohých, kteří rádi kritisovali,
polehčeni hledali, a konec konců, přikázání Božích neplnili a špatně
zemřeli! Abys neměl pochybnosti o přikázání Páně. abys nedo
mýšlel se, že snad jen přátely jest nám milovati, nikoli však ne
přátely a kteří zle konají nám, upozorňuji tě na božského Spa
sitele, jenž vzav právě tu domněnku tvou na přetřes, prohlásil,
že není nic zvláštního ——milovati přátely a dobrořečiti, dobře
nám činícím. — jelikož i pohané to činívali, ano i zvíře odplácí
dobré dobrým! ]ako křestanu náleží ti však činiti více, totiž:
milovati i nepřátely a dobře činiti, kteří nenávidí tebe!
Toto přikázání Spasitelovo o lásce velmi málo mívá ná
sledovníků čili plnitelů, a přece na něm vše se zakládá, na něm
naše dokonalost i ctnostse poznává. Výmluva neplatí, jak viděti
ze slov sv. Augustina, jenž praví: Může snad někdo říci: Nemohu
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se postiti, nemohu almužny dávati, nemohu se světa a radovánek
vzdáti. Nikdo však nesmí říci: Nemohu milovatíl To tak lehko,
přirozeno a blaživo, že lhářem jest, kdo opak tvrdí! jen násilím
.a úmyslem zlým odvracíme srdce, aby člověka, tento obraz Boží,
-nemilovalo a nenávistí pronásledovalo. Odpouští-li Bůh hříchy
nám, odpouštějme i my chyby, které snad jiní učinili proti nám
aby hrozivě nezaznívala nám v uší prosba, kterou tak- často
říkáváme: »Odpust' nám, jak my odpouštíme naším vinníkům!——
Drazí křesťané! Vidím plaché pohledy vaše a cítím obžaloby,
které na sebe v této chvíli z tohoto přikázání činíte! Buďte rádi,
že chybu poznávátc, děkujte Pánu Bohu, že jí i uznáváte a zdá-li
. se vám božský Spasitel a jeho příklad příliš vznešeným, nedo
stižitelným, obraťte oči své níže, obraťte se ku svému rodáku,
sv. Václavu, jenž také byl člověkem a této země synem, jak jste
vy! Obraťte oči své k němu, k českému svému národnímu světci
a učte se od něho plniti příkaz Kristův:

Milujte i nepřátely!

——

Z dějin vlastí české víme, že kníže Kouřimský pozvedl se
proti sv. Václavu, tehdejšímu vévodovi země české a že svatý
Václav sebrav vojsko z věrných Ccchů táhl ztrestat a pokořit
odbojného knížete. ještě podnes stojí nedaleko Kouřimi a Zásmuk
památná kaplička na návrší v polích, pamětnícc to lásky Václa
vovy k nepřátelům. Kdy totiž vojska na blízko si přitáhla a bitvu
bratrovražednou začíti chtěla, poznal kníže Kouřimský po zvláštních
znameních s hůry, ——praví se, že dva andělé s vytasenými meči
sv. Václava chránili, stojícc vedle něho, — svatého vévodu a na
plněn jsa bázní i strachem, poddal sc jemu. Sv. Václav podal mu
ruku, ne aby se na něm mstil, aby ho ztrestal, aby s ním jako
s poraženým a nepřítelem naložil, ale aby se s ním smířil, aby
'mu, ačkoli byl jeho nepřítelem, lásku prokázal. jak krásný to
příklad! My mstímc se jeden druhému, sočíme jeden na druhého
a závidíme jeden druhému, zatím co svatý náš patron „ukazuje
nám smířlivou ruku s návrší kouřimských. jací jsme to Cechově,
jací křesťané, jací sv. Václava krajanéř!
Aby mně však někdo z vás neřekl: Svatý Václav odpustil
nepříteli a smířil se s ním předvídaje, že mu Raclav Kouřimský
po celý život bude vděčným a věrně oddaným, já však pravím,
že kdybych odpůrci svému třebas desetkráte odpustil, že nezískám
srdce jeho, ani vděčnosti, ani upřímnosti, ani lásky, ale že ho spíše
odvážlívějším a bezohlednějším učiním, aby mně nikdo z vás tak
neřekl, připomínám mu jiného příběhu ze života'svatého Václava,
příběhu, ve kterém sv. Václavu zrovna s takovým, ano ještě horším
odpůrcem činiti bylo, než jest zmíněný odpůrce tvůj, připomínám
příběhu, v němž sv. Václav i takovému nepříteli odpustil, lásku
zachoval a dobrořečíl! Mám vám, katoličtí Ccchové, příběh ten
obšírně vyprávěti? Zaputujtc tedy se mnou v duchu do Staré
Boleslavi na ona místa, kde stojí Starodávný kostel sv. Kosmy
a Damiana, k oněm dveřím, za něž chytl se umírající sv. Václav,
k oné zdi, kterou krví zbrodíl zavražděný sv. Václav od nájemců
bratra Boleslava, jemuž dýku vražednou 7.rukou vyrvav, neublížil,
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jehož na zem povaliv, nezranil. A slyšte-hlas. sv. Václava, jenž
na rozkaz bratrův probodnut, volá: »To ti odpusť, bratře Bůhh
O, jaká to slova z úst umírajícího vévody' Závistivý bratr o vše
hd oloupil — o království i o život, —- a přece odpouští mu
šlechetný Václav; závistivý bratr zranil jeho srdce, a přece miluje
ho sv. Václav; závistivý bratr vraždí ho, a přece odpuštění vy
prošuje mu umírající sv. Václav! Kde, u koho naučil*s se, svatý
náš vévodo, této křesťanské ctnosti, této svaté k nepřátelům lásce?
O, pověz nám to sv. Václave, jelikož právě tohoto tajemství
dnešního času skoro žádný v Cechách rozluštiti neumíme. Všichni
jsme Boleslavové, bratrovrahové, špatní křesťané a ne Václavově,
zbožní Cechové, upřímní křesťané! Pověz tedy, pověz, svatý vévodo,
kde jsi a u koho té lásce naučil se.> — Ticho, posvátné ticho
vládní v tomto okamžiku mezi námi! Svatý náš vévoda Václav
mluví, on svůj národ učí!

Nuže, jak zní slova jeho?

——Svaté

lásce k nepřátelům naučil jsem se u Toho, k Němuž jsem do
kostela utíkal; svaté lásce k nepřátelům naučil jsem se od Toho,
Jehož na sv. kříži, jste-li mými starými Cechy, doma od malička
i na ulicích máte, od milého Pána Ježíše, jehož se držte, Jehož
poslouchejte, milujte, oslavujte a na nejvýše ctčte! Tak zní odkaz
sv. Václava.
*

*

*

Co tedy, Cechové drazí, učiníme? Půjdeme za Boleslavem
a odneseme si i dnes z tohoto chrámu Páně, i z dnešní slavnosti
vášnivé srdce, naplněné zlostí, neláskou a hněvem? ipůjdeme za
svatým Václavem a výhost dáme vší urážlivosti, všemu licoměrnictví,
veškeré nenávisti, všem pletichám hádkám, svárům &různicím? Za
pustí skutečně láska k nepřátelům i v našem srdci kořeny? Najdeme
k sobě tolik lásky, upřímnosti a odvahy? Dej to Bůh na pří
mluvu našeho světce, aby taková slavnostatakové památky nebyly
u nás marny! Každý kříž, na němž z lásky ku přátelům i ne
přátelům umřel Pán jcžiš, každá socha a každý obraz na nichž
znázorněn svatý Václav, tento vzor lásky ku přátelům a ne
přátelům, každá krůpčj naší krve zvěstuje nám neustále, že všichni
dítkami jsme jednoho Boha Otce, že všichni pokropcni jsme krví
téhož Boha Syna, že všichni chrámy býti máme téhož Ducha
Svatého, že všichni jsme křesťany, Čechy, tedy jedné matky
a jedné země syny! Nenávidímc-li bližního, bratra, nenávidime
vlastně jen sebe a zarmucujeme Boha, jenž jest Otcem každého
člověka. Milujeme-li bližního, milujeme vlastně jen sebe, poněvadž
všichni tatáž krev a tytéž kosti jsme. Zřeknčme se proto v památný
tento den vší nelásky a zasnubme se v duchu sv. Václavu, za
nímž kráčeti chceme v lásce nejen na Tetín ku svaté Ludmile,
jež ho milovala, nýbrž i na návrší kouřimské a roviny Staro
boleslavské k Raclavovi- a Boleslavovi, kteří mu. nepřátely byli.
Ode dneška zaplanou srdce naše posvátným žárem lásky ku bližním,
cit s nimi, trp s nimi, odpouštěj jim, shovívcj jim, ať jsou ti
přátely nebo nepřátely abys jedenkráte. až Pán před nebem
a zemi volati bude: »Přistupte ke mně, kteří milovali jste Boha
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nade všecko a bližního jako sebe samé-hm, mohl vystoupiti z řady
trnoucích smrtelníkův a zvolatí: »Ecce adsuma. Ejhle, Pane,"jsem
zde a plnil jsem zákon svaté lásky, jak jsi nám jej dal! Nejen
Tebe a přátely ze srdce jsem miloval, ale i nepřátely a protivníky,
jak jsi nám činiti rozkázal, pravív: »Milujte i nepřátely své a dobře
čiňte, kteří nenávidí vas.cz Ty pak, svatý Václave, vévodo české
země a jejího křesťanského lidu, shromáždí tyto následovníky své
pod prapor svůj a veď je k Bohu odplatíteli přede všemi shro—
mážděnými národy, aby všichni viděli, že jsi nedal zahynouti
svému lidu, že jsi jeho vůdcem na zemi v lásce za vrchní správy
a odměny-Spasitelovy.

Amen.

Filiplan Konečný.

Neděle XVII. po SV. Duchu.
Jak dobrotiv je Bůh k lidem.
>Mistře, které jest přikázání veliké
v
č::
Ma
, "

aMilovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého
a z celé duše S\é a ze vší myslí své!< Toť jest ono největší
a první přikázání! Na tomto přikázání a na druhém, jemu podob
ném: »Milovatí budeš bližního svého jako sebe samého!< zákon
záleží i proroci, t. j. cokoli předpisů se v zákoně a v prorocích
dočítáme, to v těchto dvou jistoty a pevnosti své dochází, v nich
se zahrnuje 21k nim směřuje.

V těchto dvou přikázáních projevil tedy Bůh vůlí Svou,
projevil ji, abychom jí plnili. A věr,u jako není dítěti těžko plniti
vůlí laskavého dobrotivého otce, tak nebude ani nám těžko ani
obtížno plníti tuto vůli Boží, uvážíme-li dobrotivost Boha, našeho
nejlaskavějšiho Otce nebeského, se kterou nás stvořil, o nás
pečuje, nás opatruje, zachovává i oblažuje. Tou příčinou umínil
jsem si, drazí v Kristu, s pomocí Boží dncs promluviti a na pamět

všemuvésti:»Jak dobrotív

je Bůh k lidem. .

Promluvím pak 1. v díle o darech přirozených a v díle II.

odarcchnadpřirozených, které nám Bůh prokázal.

Pojednání.
].

Dobrota ráda dobře činí. Hodný, dobrý člověk, jenž oplývá
bohatstvím, rád chudákovi rozdává ze statků svých, rád uděluje
almužnu; hodný, dobrý člověk, jchož obdařil Bůh silou, rád
slabému pomáhá; hodný, dobrý lékař rád navštěvuje a léčí ne
mocného — a tak v každém ohledu dobrá bytost dobře činí.
a čím více dobrého činí, tím ji uznávámc za hodnější a za lepší.
Kdo však nejvíce dobrého vykonal.> V Písmč sv. čteme, že Bůh

—
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"nebe i zemi i všecko, cokoliv jest, stvořil a dále: »A bylo
všecko dobré.: 1. Mojž. 1, 7. Kdo může více, než nebe a zemi
stvořiti? Nikdo zajisté, než Sám Bůh všemohoucí. Zádna' bytost
tedy více dobrého nevykonala, nežli Bůh. A proto Bůh je
bytost nejlepši. A jako je vůbec dobrý, tak je zvláště ke člověku
dobrotiv, zasypávaje ho dary netoliko přirozenými, nýbrž i nad
přirozenými.
Neboť, pro koho stvořil Bůh celý okršlek zemský? Pro
koho vložil v lůno zemské zlato, stříbro a jiné kovy i drahé
kameny? Pro koho přioděl povrch zemský pestrým rouchem
mohutných hor s krásnými lesy, rozsáhlých rovin s úrodnými
rolemi a květnatými lučinami? Pro koho jiného, než pro člověka,
aby se z těchto všech tvorů těšil a jich ve svých potřebách užíval.
A proč dal Tvůrce všehomíra létati ptactvu v povětří, proč dal
všelikému plazu i čtvernožcům pohybovati se na zemi;> Clověku
k radosti, potěšení a k užitku. Vždyť pravil: »Naplňte zemi
a podmaňtc ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvcm
nebeským i nade všemi živočichy, kteří se hýbaji na zemil<<
]. Mojž. ], 28. jak dobrý je Bůh ke člověku, že mu celou zemi
v panství dal!
Uvažme však dále, jak lcpým tělem Bůh obdařil člověka!
jak mistrně a účelně vytvořil jeho údy! Postava jedině jeho je
přímá, aby již tak bylo naznačeno, že člověk vyniká nad ostatní
tvory zemské, aby mohl vzhlédnouti tam vzhůru a tak patrně na
jevo dával, že on prostředníkem mezi zemí a nebem, že on tu
v širém světě ustanoven jest jakoby knězem ostatnímu tvorstvu.
v toto krásné tělo vdechl Duch nejčiřejší, původce
a zdroj všeho života, »vdcchla v tělo lidské »dcchnutí života:,
[. Mojž. 2, 7. oživil je v neskonale dobrotě Své duši nesmrtelnou,
věrným obrazem Své bytnosti, a =>učinčnjest člověk v duši živou,<
(ib.) v bytnost podstatně ode všech jiných tvorů rozdílnou.
Ano, dobrotivý Tvůrce nadal i tuto nesmrtelnou duši dary
velikolepými, dary věčnými, obdařil ji rozumem a svobodnou
vůlí. jak velikolepé to věno! Rozumem může člověk, což není
žádnému tvoru zemskému dano, rozumem může člověk poznávati
příčiny a účiny zjevů přírodních, rozumem může pronikati zákony,
podle nichž působí příroda, rozumem může změřiti běhy tcles
nebeských, rozumem poznati a si vymysliti prostředky, jimiž by
přírodu ve službu svou uvedl a sobě ji podmanil; a co obzvláště:
rozumem může člověk proniknouti až k nebi a poznati, že tam
nahoře na nebesích sídlí někdo, jenž jej stvořil, jenž jej zachovává
a vůbec svět řídí, že tam sídlí bytost nekonečná, všemohoucí Bůh!
Kterého jiného tvora Bůh tak obdařil? O, jak povznesla dobrota
Boží člověka darem rozumu! jak dobrý je Bůh k člověku!
Dobrota Boží však jest nevyčerpatelná, Bůh touž duši lidskou
obohatil ještě jiným přeskvčlým darem, darem svobodné vůle.
Slunce, měsíc, hvězdy a celý hmotný svět se musí pohybovati
podle nezměnitelných zákonů; a zvířata musí slepě povolovati
neodvratným pudům. jen člověk není poddán ani těmto pudům,
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ani oněm zákonům, jen člověk obdařen jest od dobrotivého
Stvořitele darem svobodné vůle. A tak může člověk pohyby
a činnosti své omezovati, je měniti, ba přerušovati; on může pudům
odporovati, je krotiti, ba opanovatí. Ano, tímto drahocenným
darem Božím může člověk rozvažovati, voliti, úmysly pojimati
a je buď prováděti, bud zaměňovati, nebo dokonce jich pomíjeti.
Svobodnou vůlí konečně může člověk dobré konati, zlého se va
rovati, jak tvrdí moudrý Sirach 15, 14.: »Bůh na počátku učinil
člověka a zanechal ho v ruce rady jeho. (18.) Před člověkem je
život a smrt, dobré i zlé, co se mu bude líbíti, dáno bude jemu.<:
Jaká to přednost člověka před ostatními tvory pozemskými!
A komu je díky za ni povinen? Bohu. A proč Bůh přirozenost
lidskou tak povznesl nad ostatní tvorstvo pozemské? Snad proto,
že člověka potřeboval.> Nikterak. Vždyť Bůh je nekonečný, vše
mohoucí. Ale vyzdobil ho zmíněnými dary přiro7enými jen
zlásky a převeliké dobroty Své k člověku. O věru, nesmírná
je dobrota Boží k člověku! A proto uvažuje o ni svatý žal
mista, nemohl než zvolati: »Dobrořeč duše má Hospodinu, a
nezapomínej na všecka dobrodiní jeho.c Ž. 102, 2. Ano dobro—
řečme i my z celého srdce I'lospodinu a nezapomínejme ani ve
slastných a radostných chvílích, že život, zdravé údy a smysly,
bystrý rozum a svobodná vůle, že příhodné počasí, pokrm, nápoj
a vůbec vše dobré je darem Božím, díky vzdávajíce nejlaskavěj
šímu Otci nebeskému v každém okamžiku života svého, podle
příkazu sv. apoštola Pavla I. Kor. 10, 31.: »Budto že jíte, nebo
pijete, neb cožkoli jiného činíte, všecko k slávě Boží čiňtelx
II.

a) Než rozumná nesmrtelná duše lidská nepokojna jest,
dokud nepožívá Boha, Tvůrce svého, jak pravi svatý Augustin.
Ano, duše naše touží poživati dobra. nekonečného. Boha Samého.
A proto přidal Bůh v nestíhlé štědrosti Své k její přirozenosti
a ku přirozeným jejím darům dar nadjiné cenný, nad jiné vznešený,
dar v pravdě božský a proto nadpřirozený; Bůh odělji předraho
cenným rouchem milosti Své svaté, vtiskl v ni pečet a podobenství
Své bytnosti, aby se již zde na zemi z Něho radovati, s Nim
těšiti, l—lopožívati a tak spokojena býti mohla; ano, tímto nej
drahocennějšim darem přijal Bůh člověka za Svého syna, jak hlásá
Zalmista Páně ž. 81.: »Bohové jste a synové Nejvyššího všickni.c
A sv. Jan I. 3, 1.: »Pohledte, jakou lásku dal nám Otec, abychom
synové Boží slouli i bylin A jako v průvod tak velikému daru
přídi-užil Dárce onen přeštědrý ještě jiné dary nadpřirozené. Bůh
obdařil první lidí nadpřirozeným darem neporušenosti, tak že
»jako v ráji ani horka, ani mrazu nebylo, tak ani chtíč, ani
žádostivost neurážela dobré vůle obyvatelů rajskýchc, sv. Augustin
de Civ. d. l. 14. c. 26. a »žili svatě jako andělé.: (Svatý Chryso—
stomus in Gcnes. hom. 15. n. 4.). Mimo mravní neporušenost

provázela milost Boží nesmrtelnost i tělesná; v duši prvních našich
Ilůnlce .luchovní.

51

—758—
rodičů byla nadpřirozená jakási síla, která chránila tělo jejich od
porušení. cf. sv. Tomáš P. 1. (|. 97. a 1 Ano prarodičové naši
byli obdařeni nadpřirozenou vědomostí. »Srdce dal jim (Bůh)
k vymýšlení a uměním rozumu naplnil je. Stvořil jím umění ducha,
smyslem naplnil srdce jejich: a dobré i zlé věci ukázal jim. Sirach
17, 5. nn. Ba svatý Augustin tvrdí: »Tak převyšovala moudrost
Adamova moudrost mužů nejmoudřejších, jako let ptačí vyniká
nad plazivost želví.a A konečně požívali první lidé obzvláštní
blaženosti či jak Písmo svaté praví: »Postavil Bůh člověka v ráji
rozkoš—.euI. Moj. 2, 8. Ano, byla to nebeská rozkoš dlítí v ráji,
tak že právem mohl zvolati bohonadšený pěvec Z. 8, 5. nn.: »Což
jest člověk. že jsi ho pamětliv;> aneb syn člověka, že navštěvuješ
jej? Učinil's ho málo menším andělů, slávou a ctí korunoval jsi
jej a ustanovil jsi jej nad dílem rukou svých<<. Ach, jak dobrý
je Bůh k člověku!
b) Avšak člověk nepoznal a nezachoval důstojnosti své,
opustil za ta všecka neskončená dobrodiní Otce svého nejlaskavěj
Šiho, povrhl zpupně sladkou Jeho svatou vůli a uvěřil raději bíd
nému lháří, když jej svůdně ubezpečoval: »Nikoli, smrtí nezcmřete
»—a budete jako bohové vědouce dobré i zlé.: l. Mojž. 3, 4. 5.
[ rozhorlil se dobrotivý Otec nejsvětější hněvem spravedlivým,
rka: »Že jsi jedl se stromu, s kteréhož jsem přikázal tobě, abys
nejedl, zlořcčena budiž země v díle tvém (ib. 17.) V potu tváře
své budeš jisti chléb, dokavadž se nenavrátíš do země, ze které
vzat jsi; nebo prach jsi a v prach se navrátíša! I vylmal Bůh
Adama z ráje. Hříchcm prvopočátečným oloupil se člověk o mi
lost Boží a s ní 0 všecky ty stkvělé dary nadpřirozené, dar ne
porušenosti, nesmrtelnosti tělesné, oloupil se o dar obzvláštní
vědomosti a rajské rozkoše, tak že mu zůstaly jen dary přirozené,
ano sama přirozenost jeho byla zraněna, rozum zatemněn a vůle
ke zlému více nakloněna. Ozvala se zlá žádostivost a mocnými
útoky dorážela na vůli, aby jí svedla ke hříchu, tělo lidské pod

robeno bylo smrti—nyní už nebylo té blaženosti pokojné, nýbrž
nemoce skličovaly člověka, zhoubné živly mařily jeho práce, zvi
řata už se jím nedávala naprosto opanovati, nýbrž úklady strojila
životu jeho — veta po znamenitých oněch vědomostech -— na
místo nich nastoupla nevědomost. Avšak nade všecky bolestnější
byla ztráta onoho daru, kterým byl člověk v pravdě přijat za syna
Božího, onoho daru, který člověka jakoby božským činil, ztráta
a_noho vyššího obrazu a podobenství Božího, ztráta milosti Boží.
Clověk přestal býti synem Božím, přestal býti dědicem království
nebeského; neboť uvrhl se v potupné poddanství hříchu a pů
vodce jeho, ďábla, stal se dědicem pekla. Izavřeno jest nebe pro
syny lidské, protože uražena jest nekonečná vclebnost Boží. Než
člověk nenísto dostíučiníti nekonečné velebnosti Boží. Ach běda!
Zůstane snad na věky v okovech onoho podzemského draka?!
Ano, tak by soudil tvor omezený. Než cesty Boží jsou ne
vyzpytatelny a dobroty Boží není konce: »Lítostivý a milosrdný
Hospodin, dlouho trvající a velmi milosrdný. jako jsou nebesa
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vysokovlnad zemí, upevnil milosrdenství své nad těmi, kteří se Ho
bojía. Z. 102, 8. 11. Mimo ona hrozná slova, jež tak strašné za
vzněla z úst spravedlnosti Boží, zaslechla pramáti naše jiná útěchy
plná slova I. Moji. 3, 15.: »Nepřátelství položím mezi tebou
a ženou, a mezi semenem tvým a semenem jejím; onať potře
hlavu tvou a ty úklady činiti budeš patě _jejíc. A, čím dále, tím
jasněji ajasněji přís.íboval dobrotivý Otec nebeský Vykupítele, až
Ho také skutečně poslal —aposla1 l—lo,poslal Otec nebeský Syna
Svého jediného, poslal l'lo, aby, sestoupiv s přeslavného trůnu
Božího, na prostihké jesličky do chudého chléva v podobě slu
žebníka svého, místo chvalozpěvů'nebcských a služeb prokazova
ných kůry andělskýmí po 33 leta snášel bídy a svízele života po
zemského, ba aby byl hanobcn, bičován, uplván, trním korunován,
ano, aby na potupné dřevo kříže jakoby lotr největší hrubými
hřeby přibit jsa ve hrozných bolestech ducha vypustil. V takové
strasti vydal Otec Syna Svého jediného ——a pro koho to? Pro
zpupného a pyšného člověka, který dal přednost nejbídnějšímu lháři
pekelnému před nejsvětější vůlí Boží! () jak dobrý je Bůh k člověku!
Dal člověku, co měl nejdražšího, Syna Svého jediného. Pro
člověka Bůh takřka vyčerpal Svojí všemohoucnost — učinil zá—
zraky největší, zázraky nejtajemnější. Aby totiž připravil důstojný
stánek božskému Synu Svému, ochránil Marii Pannu před hří

chem prvopočátečným. —]ediná dcera pokolení lidského z rodu
Davidova jest bez poskvrny hříchu prvotního počata. Jaká to vý
sada, jaký to zázrak! A s ním zrovna druhý nemenší. Božská
přirozenost spojena jest s lidskou vjednu božskou osobu. A proč
vykonal Bůh takový div;>Aby jako pouhým slovem Svým stvořil
člověka — tak zase dílo daleko obtížnější, dílo vykoupení lid
ského z poroby hříchu dokonal slovem Svým, ale Slovem vtěle
ným, Bohočlověkem. Nebe dosud zavřené otevřeno jest. Bůh
ochoten je zase k Sobě v radost věčnou přijati člověka, aby se
přiúčastnil božské slávy jeho až na věky, a tak došel původního
účelu nadpřirozeného. Abychom pak tím snáze tohoto nadpřiroze
ného učelu došli, dal nám Otec nebeský v dobrotě nejlaskavějši
i vhodné prostředky. Zjeviv Svou svatou vůli, ukázal nám
cestu, po které máme k Němu kráčeti; a abychom na této cestě
neumdlévali, Bůh Sám skryl se v prostičkých způsobách chleba
a vína a dává se nám za posilující pokrm, za pokrm živící do
života věčného. Ano Syn Boží se nespokojil v neskonalé dobrotě
Své tím, že krvavou obětí na kříži najednou všecky vykoupil,
nýbrž chtěl a chce také jednotlivým věřícím nevýslovné zásluhy
Své přivlastníti.—Aproto se denně ještě bczpočtukráte nekrvavě
na oltářích obětuje při mši svaté Bohu Otci nebeskému v oběť
příjemnou za hříchy jednotlivců, aby je Otec nebeský na milost
přijal. Proto také ustanovil Syn Boží, Vykupítel náš, svaté svá
tosti, aby jimi milost Boží, jako prameny vody živé z přeplývající
studnice, t. j. ze mše svaté, prýštila do duší, jež dobré vůlejsou,
aby je posvěcovala a k životu věčnému schopnými činila. A to
všecko: Ncposkvrněné početí Panny Marie, vtělení Syna Božího,
51*
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život jeho pozemský, jeho učení, potupná smrt, oběť mše svaté,
svaté svátosti, to všecko jsou nadpřirozené dary Boží k člověku,
jsou to dary, kterými má býti člověku usnadněno dojíti posledního
daru nadpřirozeného, totiž věčné spásy! l—lle!dar na dar tu na
kupen! O, jak dobrotiv je Bůh k člověku!
jak nevděčni bychom byli, kdybychom Boha dobrotivého
a laskavého nemilovali! Vypravuje se o japanech, že když se jim
evangelium kázalo, když vyučováni byli 0 kráse, velikosti a ne
skončcné milosti Boží a zvláště o tom, co Bůh pro lidi učinil,
že totiž Syna Svého jim dal,_aby za ně umřel, je vy'koupil
a spasil, slyševše to, ve sladkém prý vytržení zvolali: »O, jak
veliký, jak dobrotivý a jak laskavý je Bůh'křest'anůvlc Když však
zvěděli, že je zvláštní přikázání, kteréž Boha milovati velí a tomu,
jenž l—lonemiluje, vyhrožuje trestem, náramně prý ustrnuli.:
»Kterak to možnářa řkouce; >k čemu takové přikázání? Což je
třeba lidem přikazovati, aby Boha milovali? Zda není největší
štěstí Boha milovati a největší neštěstí Boha nemilovatiřa A když
konečně slyšeli, že jsou vskutku lidé, kteří Ho nemiluji, ba urážejí,
s hořkosti prý zvolali: »O, ten hříšný nevděčný lidža
Nuže, drazí v Kristu, nebudme k Bohu nevděčni! »Milujme
Boha, poněvadž On první miloval nás.: 1. jan 4, 19. Ale »pravá
láska k Bohu,< jak pravi svatá Teresie, »nezáleží v prolévání slz
aniž ve sladkých citech srdce, nýbrž v tom, abychom Bohu po
korně, spravedlivě a rozhodně sloužilie. Protož, drazí v Kristu,
obdrževše takové množství darů netoliko přirozených, nýbrž
i nadpřirozených ze štědré ruky Boží, skutky dokažme za ně
vděčnost svou k Bohu! jakými skutky se máme vděčnými pro
kázati, jak máme plniti vůli Boží, učí nás právě dnešní svaté
evangelium slovy: »Milovati budeš Pána Boha svého, z celé duše
své a z celé mysli své a ze všech sil svýchlc A »milovati budeš
bližního svého jako sebe saméholv Tak znějí obě přikázání lásky.
Milujme tedy, drazí v Kristu, Boha, Otce svého nejdobrotivějšího
z celého srdce, ze vší mysli a ze všech sil svých! Milujme Ho
každou myšlenkou, každým přáním, každým skutkem! Nemilujme
myšlének špatných, nekalých, nýbrž Bůh budiž ať přímo, at' ne
přímo předmětem našeho myšlení; netužme po ovoci zakázaném,
po radostech nedovolených, nýbrž touha naše nes se vždy k Bohu
a ke spáse vlastní; řeč naše nebudiž rouhava. ani lživa a utrhačna,
nýbrž přímá vždy a čiře pravdiva! Ani skutky nerušmc spravedl
nosti. Piňme svědomitě povinnosti své křesťanské i povinnosti
stavu svého! Práva bližního neporušujme, nýbrž všude každému
dobře čiňme a pomáhejme! Ano, pomáhejme hlavně v tyto zlé
časy bližnímu netoliko v bídě tělesné, nýbrž i duševní! Ustrňme
se nad chudáky hlady hynoucími, slitujme se nad žebráky bídně
oděnými, pomáhajíce podle možnosti! Snažme se však také,
a to hlavně vzorným příkladem, obraceti k Bohu bezbožné hříšníky ;
nebot příklad táhne, příklad hřmí! Tak žijícc, dokážeme nejlépe,
že milujeme Boha, že vděčni jsme Bohu za nesčetná ona dobro
diní; a nestihlá dobrota Boží poskytne nám i posledního nadpři
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rozeného daru, slávy věčné tam v nebesích, tak že na posledním
soudu i pro nás zavzněji radostná ona slova: »Pojdte, požehnaní
Otce mého, vládněte královstvím, které vám připraveno od usta
novení světala

Mat. 25, 34. Amen.

Dr. Frant.Ehrman.

O slavnosti růžencové.

Svatý růženec nejlepší zbraní!
Královno sv. růžence, oroduj za nás!

Nejmilejší v Kristu! Nedávno konali jsme slavnost jmenin
blahoslavené Marie Panny. Byla to památka na slavné vítězství,
kterého dobyla křesťanská vojska nad Turkem u města Vídně
(1683) za zvláštní pomoci Marie Panny, jejíž jméno přesvaté dal
jim za heslo slavný turkobijce, král polský jan Sobieski, kdyžjim
kázal z Lysé hory udeřiti na nepřítele. Dnes slavíme opět slav
nost Marie Panny a opět památku na slavné vítězství, kterého
dobyla křesťanská vojska nad tureckým loďstvem u Lepanta za
zvláštní pomoci Marie Panny. je tomu již dávno (1574), proto
připomeneme si toho, abychom věděli, jak dnešní slavnost po—
vstala a k čemu nás nabádá.
Turecký sultán, Selim Il., zanášel se smělými plány váleč
nými, chtěje rozšířiti víru a panství lžiproroka Mahomeda co nej
dále v západní Evropě. Balkánská knížectví a království padala
Turkům v poddanství jedno za druhým; proto umínil si mocný
sultán proraziti dále: Vídeň a Řím byly cílem jeho válečných
choutek. Památným jest v té příčině jeho výrok, žc chrám svato
Petrský v Římě promění v konírnu, a že z oltáře a hrobky sva—
tých apoštolů učiní pro dobytek koryto!
Té doby seděl na stolci Petrově sv. papež Pius V. Vida
hrozící nebezpečenství, napomínal křesťanská knížata, aby se sjedno
tili a na společného nepřítele vytáhli. Po dlouhé snaze a veliké
oběti podařilo se papeži sehnati křesťanské loďstvo, kterému velel
proslavený té doby Don juan Rakouský. Než loďstvo křesťanské
vyplulo na moře vyhledat Turka, posvětil mu sv. Pius V. hlavní
nový prapor, na němž byl obraz Panny Marie růžencqvé, pod
jejíž ochranou křesťanské vojsko důvěrně se postavilo. Cím čet
nějšim byl nepřítel a čím pevnějšími byly lodi jeho, tím pevnější
a větší byla důvěra, kterou vojska naše měla v Královnu růžen
covou, která se nad hlavami jejich na hlavním prapOru vznášela.
A dobře činili vojínové křesťanští, že se odporučili Marii Panně!
V krvavé bitvě, která právě v ten den a v tu chvíli se udála, ve
kterých konalo Bratrstvo růžencovév Rímě pobožnost růžencovou
a veřejný průvod za vyprošení vitězství zbraním křesťanským.
zatím co potajmu v komnatě Vatikánské modlil se na týž úmysl
svatý růženec papež Pius V., v ten den a v tu chvíli přispěla
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vojskům našim blahoslavená Maria Panna. V životě sv. Pia V.
vypravuje se, že náhle v modlitbě růžencové ustal a jako by hlas
jakýsi slyšel, zvolal: Bohu dík! Naši vyhráli! A bylo tomu sku—
tečně tak. Tu chvíli a v tom okamžiku, ve kterém Bůh zjevil to

služebníku svému, poraženo bylo turecké loďstvo tak dokonale,
že se od té doby na moři nevzpamatovalo! Všichni připisovali
neočekávané vítězství Marii Panně. Proto naporučil papež, aby
v celé Církvi na památku tohoto velepamátného dne slavívala se
první neděle říjnová jakožto slavnost růžencová, a blahoslavená

Panna aby se zvala Královnou

sv. růžence.

Nejmilejší v Kristu! Veliké boje, které s Turkem mívali
staří křesťané, veliké boje, i když v jiné způsobě a s jiným ne
přítelem, máme i my. Od rána do-večera plno lopocení, strádání
svízelů, práce, pokušení a rozličných nebezpečenství obklopuje
nás, tak že téměř ani chvilky klidné a pokojné nemáme. Bo ovati
nám jcst s tělem, s ďáblem, se světem; bojovati se hříchem,
bojovati s pokušením a zlým příkladem. Všichni známe svou
křehkost a nestálost, všichni známe Pavlův výrok, že nebude
korunován, leč kdo řádně byl dobojoval a do konce vytrval. Z té
příčiny rádi saháme po pomoci, kterou nám nynější svatý Otec
Lev XIll. nabízí, když nás k růženci zve a jeho spásonosné
užitky tak velice vychvaluje. Celý říjen máme míti v rukou sv.
růženec, bud zde v domě Božím, neb onde, v domě svém. Po
slechněme jako praví křesťané svého vojevůdce, svatého Otce,
odčjme se v tento střelám vzdorný pancíř, ve sv. růženec, jenž
bude zároveň naší nejlepší zbraní proti:

I. svůdné

n evěřc,

která dnešního dne všudy se vtir;á

bude zároveň nejlepší zbraní proti

II. tyranským náruživostcm,

kterédnešníhodnetéměř

všudy pole opanovaly a všecko zotročily.
K tobě pak, královno růžencová, obracíme prosebné zraky,
abys nás přioděla štítem svým, svatým totiž růžencem a dopro
vázela přímluvou prosby naše k Trůnu Boha Slitovníka, jehož
vůli přesvatou i v nejtěžších bojích a v největších nebezpečenstvích
plniti chceme!

Pojednání.
I.

Nejmilejší v Kristu! Neblahé časy, do kterých dnešní slavnost
nás uvádí, byly nad pomýšlení krutými. Nám nyní zdá se skoro
nemožným, čteme-li, co tehdy Turci tropili, jakou hrůzu na národy
posýlali, kdekoli se s půlměsícem objevili. Pytle uřezaných nosův
a oči, které z křesťanských zemí do Cařihradu posýlávali, zástupy
otrokův žen a dětí, vypálená města, vydrancovanó vesnice, zpu
stošená pole, zabité obyvatelstvo, jež nepohřbeno na zemi leželo,
cti a majetku jsouc zbaveno, všecko to, o čem nám letopisové
dob těch vypravují, všecko to jest pravdivo. jaká hrůza a jaký
strach otřásal křesťanskými našimi zeměmi a jejich obyvateli,
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viděti ztoho, že Církev římská dokonce i zvláštní mši »Proti
Turkům: ustanovila, aby Boha ku pomoci pohnula.
Než nejen majetek, řeč, zem a svobodu uchvacoval našim
předkům krvelačný Turek, nýbrž víru, čest a mrav. Kdekoli
vkročila noha turecká, všude padaly křesťanské obrazy, kříže,
chrámy, oltáře a sochy, všude vztýčen půlměsic, zlověstný to od
znak lžiproroka Mohameda.
Nyní již si vysvětlíte nejen bázeň a strach našich předků
před Turkem, ale i nenávist a hněv, kterými proti němu pláli
a kterých mu i u Lepanta zakusití dali. Nejen majetek, bezpečnost
rodin a svoboda země, nýbrž i víra svatá, v níž naši předkové
pevnějšími, než jsme my, bývali, sjednocovalyasvolávaly je proti
půlměsíci do boje a vedly k vítězstvím, nad něž v dějinách lidstva
nenajdeš vzácnějších.
Nač to vykládání, nejmilejší? Půjdeme snad i my s Turky
bojovat.> Hrozí snad i nám, naší svobodě. zemi a víře nebezpe
čenství.> Válečné nebezpečenství od Turků nám, naší svobodě,
zemí a víře v okamžiku nehrozí, avšak mýlil by se, kdo by
v přítomné době neviděl nebezpečenstvi, které nám, naší zemi,
svobodě a víře hrozí od nepřátel horších Turka, od nepřátel,
kteří pod korouhví osvěty a vzdělanosti vrhají se na nás, olupu
jícc nás o pravou víru a tím i o pravou svobodu, spokojenost
a mravnost. Proti těmto nepřátelům musíme- do boje, musíme
sjednoceně a nadšeně, jak chodívali naši předkové, když jim Tu
rek hlásal, že lepším půlměsíc nežli kříž!
Kdo zvás, drazí křesťané, chce se přesvědčiti o nebezpečen
stvi, které nám z této strany hrozí, kdo z vás chce poznati po
.krok, který moderní nevěra i v naší zemi dělá, vezmi si do rukou
přečetné časopisy, noviny a knihy, které se u nás vydávají, pilně
čítají, a uvidíš, že téměř všecky více nebo méně chovají se ne
přátelsky ku křesťanské víře a katolické Církvi. Kdo se chceš
přesvědčiti o nebezpečenstvi, které sv. náboženství z této strany
hrozí, zajdi si na dělnické tábory a slyš řeči, které se zde z ne
spokojených srdcí proti Bohu a lidem, proti oltáři a trůnu ozý
vají; kdo se chceš přesvědčiti o nebezpečenstvi, které. z této
strany hrozí, zajdi si do našich kostelů ve dny největší a nejsvě
tější celého církevního roku, a hledej v nich nešťastné dělníky,
svedené řemeslníky, nafoukané měšťáky, učitele, doktory, úřed
níky, prol'essory, a přesvědčíš se, že je —- ne-li úplná nevěra —
aspoň nejhroznější náboženská lhostejnost a lenost úplně opano
valy a zotročily. Kdo se chceš přesvědčiti o nebezpečenstvi, které
z této strany hrozi, přečti si lžisvobodomyslné řeči moderních
pokrokářů a slyš, co povídají o manželství, 0 panenství, o ná
boženství, o kněžství, o Církvi, ano i Pánu ježíši, a přesvědčíš se,
že zde opanovala pole protináboženská zuřivost a úplná bezbož
nost. V mnohých rodinách a časopisech'nemá místa Kristus Pán,
za to blýskají se za zlatými rámci Hus, Zižka, Komenskýa mnozí
jiní. kteří se proti '-Římu: a katolické Církvi »proslavili<:. Naši
>výtečnici a vůdcové: při každé příležitosti vykládají o zásluhách

Českých Bratrů, Husů, jeronymů ——o Kristu Pánu a o katolické
Církvi, která jako všude tak i u nás v ohledu kulturním, školním
a osvětovém nepopíratelných zásluh si získala, nevědí a nepoví
daji ničeho anebo jen velmi málo a s patrnou nechutí. Ano, tak
daleko jsme v té příčině zabředli, že na vysokých našich školách
pražských vykládají o Kristu Pánu »psychologíckyc dle Renana
nově.-cc, a tvrdí, že prý učení o božství (Logosu) Krista histori—
ckého zatemňuje. Chceš-li se přesvědčiti o nebezpečcnství, které
z této strany nám hrozí, přečti si knihu známého filosofa, jenž
svým posluchačům tvrdí, že prý Kristus Pán nekázal filosol'ům
odpírati zlému, ačkoli z otčenáše o této lží víš, že Pán Ježíš
modliti se kázal »a neuveď nás v pokušenía. Nebudu dále mluviti
o tom, neuvedu knih, v nichž vychvaluie se nevěra, ba dokonce
Mohamedovo učení proti křesťanství (Drapper), neuvedu křiku,
který liberální listy spustily, když jsme žádali náboženské školy,
pomlčím o tom & mnohém jiném, dáv'aje ti rozpoznati nebezpe
čenství, které nepopiratelně jest zde, které pohltilo mnohéazničí
ještě více, nebude-li záhy a důrazně odpíráno jemu.
A tu, křesťané drazí, jeví se sv. růženec výtečnou zbraní.
Každičký jeho děj, každičké jeho slovo, každičký nástroj, každičké
místo, každá osoba hlásají čistou, svatou víru Krista Pána, kterou
musíme postaviti proti moderní nevěře a náboženské lenosti svých
svedených rodákův a bratří. Jak výtečným odznakem katolické
víry jest svatý růženec, nejlépe poznáš, když se jím na chvíli
před odpůrci ozdobíš. Nemluv jim o víře a nevěře ani slovíčka,
neškarcď se na ně, nevytýkej ničeho, a přece uvidíš, že tě ne
snesou, že se hned na tebe a tvou zbraň vrhnou, ne aby tě po
učili a o bludě přesvědčili, ale aby tě potupili a z-hanobili, poně
vadž jinak proti té zbraní, proti sv. růženci, rady ani pomoci si
nevědí. Z toho sud. jakou zbraní jest sv. růženec, a dobře-li jsem
volil, když jsem ti jej proti moderní nevěře a náboženské lenosti
odporučil!
Zajímavou jest otázka: Proč mají nevěrci a náboženští lenoši
takový vztek proti sv. růženci, jejž napořád vyhlašují velice nc
patrnou a směšnou věcí;> Pravdivá odpověď zní: Zlobí se na rů
ženec a nesnesou ho pro velikolepé pravdy věroučné i mravo
učné, které v růženci jsou obsaženy, tak prostince pověděny
a znázorněny, že jich kde kdo pochopiti může! Věz, můj milý
bratře, že tato věc onou osou, kolem níž všecko se otáčí. Mám
tě snad o tom přesvědčití? Tedy slyš!
Nejvznešenější pravdou každého náboženství jest, že nad
světem vládne prozřetelný Bůh, Jenž o všecky tvory otcovsky se
stará. Tuto pravdu hlásá ti hned první tajemství svatého růžence
»Zv'čstování Marii Panněc poučujíc tě o tom, že Bůh slitovník
poslal Syna Svého v panenské lůno, aby člověka hříchem zkaže
ného napravil, k nebi přivedl, čili vykoupil. ——Druhou pravdou
a to pravdou nejvznešenější jest, že Bůh odpouští člověku hříchy,
činí—lipokání. Tuto pravdu blahodárnou zvěstuje ti na růženci
v druhém (bolestném) oddíle třeba ten němý kříž, na němž umřel
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Pán ježíš, aby svět vykoupil a hříchů sprostil; zvěstuje ti třebas
i ono večeřadlo, do něhož chvátáš s z mrtvých vstalým Spasitelem
k apoštolům svatým a posloucháš jeho řeč: Přijměte Ducha Sva—
tého! Komu odpustíte hříchy, odpouštějí se mu a komu zadržíte
hříchy, zadrží se jemu! Třetí konečně vznešenou pravdou nábo
ženskou jest víra, že jednou z mrtvých vstaneme a odplatu ob
držíme, každý dle toho, co jsme v životě činili dobrého i zlého.
Na této pravdě zakládá se nejen blažená věčnost, nýbrž i spokojená
a Spravedlivá přítomnost, jak uznávají všichni rozumní lidé
i když katolické víry nejsou. A hle! 1 této pravdě učí tě svatý
růženec celým oddílem třetím, v němž předvádí tobě tajemství
slavná od z mrtvých vzkříšení Páně až do korunováni v nebesích
Marie Panny.
jsou ještě jiné věroučné pravdy, které sv. růženec tak krásně
hlásá, ale nemohu jich dnes vykládati, chci v čas konce dospěti.
Povím proto ještě o pravdách mravoučných, které ve sv. růženci
všecky se střídají a proto kámen úrazu sv. růženec nevčrcům dělají.
První vzácnou pravdu mravoučnou zvěstuje nám kolébka Spasi
telova, tvrdé totiž jesle, v nichž spočinul, na svět přijda.

Kolébka tato hlásá neutlumitelným hlasem: Pokora je základem
křesťanského života. Vedle kolébky postavený vidím veliký kříž,
a ten opět hlásá: Utrpení jest průpravou křesťanského života.
Vedle kříže vidím temný hrob, a ten dunivým hlasem volá:
Pomni, že prach jsi a v prach sc obrátíš!
Drazí křesťané! Nečekejte, že dále rozvinu načatý obraz.
Vaše lásky dobře vědí, že by mně nebylo v tom těžkým pokra
čovati, nechám však toho vašemu přemýšlení a doufám, že jsem
i tím málem dosti pověděl a vás přesvědčil, že sv. růženec ob
sahuje nejen krásné pravdy věroučné, nýbrž i mravoučné a že by
právě proto všem lidem dobré vůle měl býti milou zbraní, každo
denní modlitbou. Nepřátelé sv. růžence nemohou rozumným způ
sobem ničeho proti mnou uvedeným pravdám namítati, jelikož
nemohou popříti, že v růžencí přicházejí a že skutečně jsou pře
krásny a na nejvýše ušlechtilý. Brojí-li tedy proti sv. růženci, brojí
proti pravdě a dobrému svému přesvědčení i když se k tomu
přiznati nechtějí a nám misto sobě všelijak nadávají. Kdo se
z nás zásadami těmi řiditi bude, před lidmi i před Bohem obstojí
a nepropadne na pospasy divé nevěře náboženské a lhostejnosti,
která dnešního _času otravuje srdce lidská, činíc je drzými proti
Bohu a bezohlednými proti bližnímu. Ať se mluví co se mluví,
pravdou zůstane na věky: člověk věřící je spokojenějšim sám
v sobě, trpělivějším k jiným, Spolehlivějším v povinnostech, užiteč
nějším lidstvu. Nevěru doprovází nestálost, faleš, podvod, ne
poctivost a zklamání. Z té příčiny držme se ochranného štítu,
svatého růžence, :: hledejme v něm pomoc proti moderní nevěře
a náboženské ospalosti, které tolik lidí zkazily, kazí ajcště zkazí.
Pod praporem královny růžencové zvítězili křesťanští předkové
naši proti mohamcdanismu, pod praporem královny růžencové
zvítězíme i my, jejich potomci, proti nevěreckému modernismu!
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II.

Nejmilejší v Kristu!' Známo jest láskám vašim, že božský
Spasitel jedenkráte pravil »Chce ll kdo za mnou přijiti, zapří
sebe sama, vezmi kříž svůj a následuj mne. “ Těmi slovy napo
ručíl milý Pán Ježíš nejen křivdy, protivenství a příkoří trpělivě
snášeti, nýbrž i všeliké náruživosti a nedovolené náklonností v sobě
i mimo sebe náležitě potírati. Snad žádné poučení, které ZůStílVll
světu požehnaný Spasitel, snad žádné nebylo tak ncmilc přijato
a nenalezlo tak málo přívrženců, jako právě toto učení o sebe
zapírání. Kdo zná lidí a sám sebe, musí právě v tom spatřovati
důkaz, že odkryta tím byla vzácná a lidstvu nad míru potřebná
pravda, jelikož člověk nejvíce proti tomu bývá, co se mu nelibívá
i když mu na výsost přispívá. Není věru nadarmo psáno: »Inímici
hominis domestici ejus, hlavními nepřátely člověkovými jsou jeho
domácí. : V našem případě jest on sobč sám, poněvadž si ne
rozumí, nechtě plnití, čeho spravedlnost a potřebu nutnou v sobě
cítí. Kdyby se mne někdo otázal: Kdy bude lépe na světě? Od
pověděl bych: Až lidé plniti budou přikázání Spasitelovo: »Zapři
sebe sám,“ t. j. až krotiti budou své náruživosti!
' Když jsem vám pověděl o učení Páně, měl bych také po
věděti o jednání lidí s ním, vlastně proti němu. Tu bylo by mně
však vypočítávati věci, chyby a neřesti, které před soudem
světským začasto projednávají se; tu bylo by mně s hanbou
a žalem vyprávěti případy, které i divochů jsou nedůstojny, neřku-li
vzdělaných a osvícených lidí; tu bylo by mně prosíti za odpuštění
spravedlnost, cudnost, poctivost, lidskost a jiných více. Bolí mne
srdce, pomním-li všeho, co se ve světě nyní děje, v čem si lidstvo
nyní libuje. Představím-lí si ty steré náružívosti, které lidstvem
lomcují, — představím-li si všecky ty naše hněvy, závisti, nenávistí,
nepřátelství, smilstvo, labužnictví a požitkářství ——
zdá se mně, že
stojím na břehu rozbouřeného moře, v němž ječivé vlny za

hrozného jeku na vše strany vrážcjí, jako by všecko zničíti
a uchvátíti chtěly. Ano, dnešní společnost lidská podobá se ve
svých vášních rozbouřenému moři, a tu ovšem velmi těžko lze
se zachráníti.
Říkává se: Kdo se topí i stébla se chytá. My víme, že
v náružívostech všichni se topíme. Jeden hněvem, jeden vilností,
jeden zlosti, jeden nepřátelstvím, jeden závistí, „jeden nedbalosti
a každý něčím se topíme, proto pozor, abychom nepropásli zá
chranného lana, jež se nám podává v podobě svatého růžence.
Kdokoli vezmeš do rukou růžence svatý a cítíš ve své duši zuříti
náruživost, představ sí živě před oči druhý čili bolestný díl sv.
růžence a bud' přesvědčen, že, máš-lí v sobě trochu lidskosti, máš-li
v sobě trochu víry a k sobě trochu lásky, najdeš v tomto díle
sv. růžence výtečnou zbraň, kterou bys ochránil se proti všem
náruživostem, at' dorážejí odkudkoliv a jakkoliv. Či je snad
možno člověku, jenž neztratil soustrast a cit, je možno dívati
se na trpícího Krista Pána a nepocitovati při tom pravdivé

bolesti.> Ptej se jen svého svědomí, drahý bratře, ptej se jen,
proč trpěl Kristus Pán tolik potupy, tolik muk, tolik bičování,
tolik ran, a odpoví ti, že za tebe, za tvé chříchy, kterých plodi
telkou byly zuřivé tvé náruživosti! Kdo jsi pyšným, pohled na
trním korunovaného Krista! Kdo jsi zlostným, slyš Piláta, kterak
se diví, že Kristus Pán na taková svědectví rouhavá a křivá ani
slovíčka nemá! Kdo jsi pomluvačným, podívej se na zkrvácená
ústa Kristova a ztlučené Jeho tváře! Kdo jsi labužníkem, podívej
se na žluč a ocet, kterým Spasitele napájejí. Kdo jsí nelaskavým
podívej se na probodené Kristovo srdce. Kdo jsi netrpělivým, po
dívej se na těžký kříž a na odřená ramena Kristova. Kdo jsi
lakotným a ziskuchtivým, podívej se na Krista umírajícího, Jenž
nemá, kam by hlavy sklonil, jenž na cizím dřevě umírá a v cizím
hrobě odpočívá!
Obraz, který namalovaný máš v bolestném růženci, je tak
velikolepým a působivým, že ne tisícům, nýbrž milionům lidí
vynutil hořké slzy a bolestný soucit; obraz, který namalovaný
máš v bolestném růženci, je tak velikolepým a působivým, že
i největší hříšníci nemohli naň patřiti, aby se v hloubí duše ne
zatřásli, k Bohu neobrátíli a přísného pokání nedělali. Mám ti
uvésti nějaký příklad.> Pohled' na lotra, jenž umírá vedle Krista
Pána a slyš jeho soustrast s Pánem! Rozumíš při tom tlukotu
svého srdce? Praví ti, že i lotrem hnulo bolestné umučení Páně,
a že ty horším byl bys lotra, kdybys pokání nedělal a s milým
Spasitelem slitování neměl. Otřes se, duše křesťanská, a zhroz
se děsného znamení, které na sobě pozoruješ, nenacházíš-li
zbraně a pobídky proti hříchům a náruživostem ani v bolestném
růženci, jenž ti takové pravdy a naučení podává! Cítíš-li dnes ve

své duši předhůzky, máš h strach před věčnosti, uznaíasll
nutnost nápravy a opravdového pokání, nerozmýšlej dlouho ani
neodkládej, nýbrž poslechni hlasu Ducha Svatého, jenž ti praví:
»Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda Vestra.
A kdybyste dnes hlas jeho uslyšeli, nezatvrzujte srdcí svýchla
Mám za to, milý křesťané, že porozuměl jsi slovům mým,
že jsi ucítil, jak mocná jest pravda, která se v nich skrývá, a jak
užitečným ti bude, zachováš-li se dle nich. Mám jen jednu ještě
k tobě prosbu. Zachovej si toto přesvědčení, jež ne já, ale tvé
svědomí na tobě vynutilo, zachovej si je a buď mu věren!
*

*

*

Nestyďte se, křesťané drazí, za svatý růženec, ale mějte
k němu úctu a důvěru v těžkém životě pozemském. Růženec jest
odkazem a památkou po vaši milé Matce nebeské, Marii Panně!
Růženec jest odkazem a památkou po vaší matce pozemské, po
vychování otcovském, po nevinném mládí, ve kterém tolik radostí
v srdci jste mívali, když jste sv. růženec dostali a se jej modlívali!
Růženec jest odkazem a památkou, kterou si do hrobu vezmete,
až před spravedlivého Boha půjdete. Růženec jest jistotou a zá
rukou, že ruce vaše, jež na něm se modlívaly, spíše budou Pánu
Bohu mily, když se k němu pozvednou a za milost prositi budou.
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Neohlížejte se, nejmilejší v Kristu, co tomu svět řekne,
uvidí-li vás s růžencem v ruce. Od nevěrcův a náboženských
lenochů neučte se svatému náboženství ani pobožnosti. Nestydí-li
se nevěrci za nevěru a náboženští lenochové za lhostejnost, ne
styďte se ani vy za víru a růžencovou pobožnost. Nebuďte tak
chabými, abyste se svým přesvědčením před takovými zkrachova
nými nešťastníky schovávali nebo styděli. Počinejte si všude, tedy
i na veřejnosti a ve společnosti jak ona rázná dáma katolická,
která jakémusi posměváčku, proč nejídá v pátek masa, před celou
společností odsekla: V mém domě jedí v pátek maso jen pes
a kočka, najdou-li je někde. Vy proto dobře uděláte, když mně
a mému domu ode dneška pokoj dáte a jinde se po společnosti
ohlédnete! jsou to ostrá slova, ale zasloužil si jich nevěrecký
mluvka. Následujte příkladu zmíněné paní a zastaňte se nábo
ženství a svaté víry proti každému a všudy. Aby pak slova vaše
byla účinná, doprovázejte je skutky, to jest: žijte, jak věřite!
Dopadnou-li na vás pokušení a svízele a zazdá-li se vám boj,
který bojovati budete, bojem těžkým, vzpomeňte oněch bojů
svých křesťanských předků, ve kterých krev prolévali, statek
a hrdlo obětovali, aby svaté viry se zastali a ji před nepřítelem
uchránili. Pocítíte-li v srdci slabost a v bojování nestálost, pocítíte-li,
že vám nepřítel zasadil rány, že jstevtom neb onom proti své víře
chybili, obraťte prosebné oči a růžencem ověnčené ruce k té,
k níž u Lepanta pohlížely voje křesťanské, volajíce tak dlouho
»Oroduj za nás<, až se jásotem sterým rozlehlo: »Victoria! čili:
Maria, ty jsi nám zvítěziti pomohlax

Amen.

Filiplan Konečný.

“QQBM

Řeěl příležltostné.
Reč při svěcení nové školy. *)
Jaký účel má škola; čím ho dosáhne; kdo musí hlavně
spolupůsobiti.
»Marní zajisté jsou všickni lidé, v nichžto
není známosti Bo a
Moudr. 13, 1.

Ano, nejen marný a neužitečný, nýbrž i škodlivý jest život
člověka, který nezná Boha ani rozumem, ani srdcem, ani vůlí
svojí, vším svým životem.
,
To přesvědčení chováte zajisté i vy, milí osadníci Unětičtí.
Zajisté uznáváte, že i život ditek našich marný, nicotný, ano pro
vás pln zármutku a hanby by byl, kdyby nebylo unich známosti
*) V Úněticích dne 14. října 1894.
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Boha. Souhlasíte zajisté, že »bázeň Hospodinova jest počátek
moudrostic. Přísloví 1, 7.
O tom poučuje mne přání vaše, aby dům tento, věnovaný
výchově a vzdělání mládeže, vysvěcen byl. O tom poučuje mne
přání vaše, aby v prostorách těchto vanul Duch Boží, kázeň svatá,
a tak do rodin vašich vraceli se vám odtud dítky, které by byly
radosti vaší, potěšením a chloubou!
A jaký úkol vážnější mohu já v této chvíli naplniti, leč
utvrdím-li vás v tom vašem přesvědčení, že marna by byla všecka
vaše tak veliká oběť, marna by byla všecka ta léta ditck vašich
zde ztrávená, kdyby odtud vyšly bez známosti Boha!
Proto chci odpověď dáti na tři otázky:

I. jaký úkol má škola?
II. Cím dosáhne

ho,>

III. Kdo musí hlavně spolupůsobiti?

Pojednání.
I.

Jaký úkol má škola?
_
Slyšme, co o něm praví zákony školní; praví: »Skoly obecné
zřízeny jsou k tomu, aby dítky vnábožnosti a mravnosti vychová
valy, ducha jejich vyvíjely, a byly základem, by se z nich stali
hodní lidé a občanéc.
To jest jinými slovy: školy jsou zřízeny k tomu, aby se
dítky naučily znáti Boha, znáti Jeho mravný zákon, a všeckcn
život svůj dle víry a zákona mravního zařizovati. To jest to samé,
co kniha M. krátce di: Marní zajisté jsou všickni lidé, u nichž
není známosti Boha.

Tento úkol měly školy od starodávna.
Kdo z nás jsme chodili ještě do té staré, beze všeho práva
tak kaceřované školy, dobře se pamatujeme, když nás otec při
vedl poprvé do školy, že řekl učiteli: Tak ho již přijměte na
starost, aby se naučil Boha znáti a co jiného v životě potřebovati
bude ;,a mějte s ním trpělivost.
Ukol národní školy i podle zákonů nových jcst: vypěstovati
dítky v pevné náboženské karaktery, učiniti je uvědomělými kře
sťany, aby byli z nich spolu hodní lidé a občané.
Vychovati dítky, toť v první řadě hlavní úkol školy. Napřed
srdce, potom vůle, a teprv v třetí řadě rozum. Takový postup
musí býti ve škole — a kde jest jiný, tam odtud vychází dítky,
o nichž v dalším životě jejich platí: »Marni zajisté pak všickni
lidé, v nichž není známosti Bohac; aneb co praví Sirach 16, 7.:
>Národu nevěřícímu rozpálí se hněva.
II.

Cim dosáhne škola toho účele? Pomoci náboženství ježíšc
Krista!
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a) Slyšeli jsme, že první úkol školy jest, naučiti dítky Boha znáti.
Smí se toho odvážiti tak zvané rozumové náboženství?
Přátelé drazí! jaká to klopotná práce byla pro ty nejslav—
nější mudrce pohanské: Sokrata, Platona, Aristotela, aby do
pátrali se té pravdy: zdali jenom jeden Bůh. A chtělo by se tvrditi,
že každý pěstoun mládeže jest Sokratem, aneb Platonem, aneb
Aristotelem?
Cteme sice v knize Moud. 13, 9.: »Nebo, jestliže tak mnoho
mohli věděti, že uměli svět posouditi: kterakž jeho Pána snáze
nenalezli? »Ano, dalo by se souditi, že každý, jenž se počítá mezi
vzdělané, věří v Boha a Jeho vyznává; ale neučí zkušenost, jak
pýcha, zlá vůle a různé vášně kalí rozum lidský? Což neučí zkuše
nost, jak mužové dosti vzdělaní slovem i písmem Boha upírali,
a že mnohý z nich teprv na smrtelném lůžku zvolal: »Pater pec—
cavi! Zhřešil jsem Pane a Bože můj, že jsem Tebe zapíralřa
Ten úkol, učiti dítky Boha znáti, nenaplní srdce náboženství
rozumové, neb to by jejich zdravý rozum _úplně pomátlo. Ukol
ten naplní jenom náboženství ježíšc Krista, kteréjsouc učení Syna
Božího, postaveno jest na pevném základě, a základ ten jest: víra!
A jenom o náboženství ježíše Krista platí, Přísl. 30, 5.: »Všeliká
řeč Boží ohněm zkoušena jeste.
Přátelé drazí! Naše doba trpí chorobou velmi povážlivou,
a tou jest: neúcta ke vší autoritě. A kdo zavinil chorobu tuto;>
Zlehčena byla autorita Boha — ký div, že autorita lidská za své
vzala. Kdo nemá úcty k Bohu, nemá úcty k žádnému člověku!
A kdo se odváží tvrditi, že dítky vezmou sobě ze školy pro
další život svůj úctu k zákonům lidským a k vrchnostivšeliké—
nebude-li jejich víra v Boha spočívati na základě pevném?
b) Druhý úkol školy jest, naučiti dítky znáti mravný zákon.
Tážu sc: Stačí—li“na to pouhý lidský rozum, pouhý lidský příklad?
,Slovutný německý paedagog, protestant Dórpfeld napsal:
»Mravouka beznáboženská nemá s pravou, ethikou (mravnosti)
žádné větší podobnosti, nežli vejce zkažené s vejcem zdravýma.
A stačí dítkám příklad člověka, aby ho mohly následovatiř
Který pěstoun mládeže smí o sobě zvolati: Kdo z vás mne může
viniti z hříchu? Tcn úkol, naučiti dítky zákon mravný znáti, na
plniti může jedině mravouka křesťanská, která za základ svůj má
zjevený mravný zákon Boží a příklad ]ežíše Krista, který zůstane
nejkrásnějším a nedostižným ideálem mravného života.
jenom o této mravoucc křesťanské platí slova Sir. ], 5.:
»Studnice moudrosti jest slovo Boha na výsostechc a opět slova
jiná: »Synu, přijímei učení od mladosti své a až do šedin nalezati
budeš moudrosta. Sir. 6, 18.
c) Konečný úkol školy jest navésti dítky k tomu, aby všecken
život svůj dle náboženství svého a dle zákona mravného zařizovaly,
neb jak zní slova zákona: aby byly základem, by se stali z dítek
hodní lidé a občané.
Přátelé drazí! To vite dobře ze zkušenosti, na sobě a na
jiných, že hlavní škůdcové mravnosti jsou: naše vlastní vášně
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a zlý příklad jiných. To jest také pravda jistá, zakládající se na
zkušenosti, že pouhá vzdělanost neb jak oblibila sobě říkati naše
doba: osvěta, nemá v sobě té moci a těch prostředků, jimiž bychom
mohli ovládati vášně své a neškodným učiniti vliv Špatného příkladu.
»Běda samotnému, nebo když padne, nemá kdo by ho po
zvedla — praví Písmo svaté. Kaz. 4, 10. Osvěta samotná nemá
té moci v sobě ani prostředků, aby nás uchovala pádu, a klesl-li
člověk, jest samoten, osvěta ho nepozdvihne. Tuto moc, tyto
prostředky chová v sobě jenom náboženství Pána Krista. Ta moc
se tají v kříži Krista Pána, a ty prostředky jsou: modlitba, obět
mše svatá, svátost!

——

A já sobě troufám říci, kdyby všichni pěstouni dítek, od
rodičů počínaje, dobrým příkladem dítky k tomu vedli, aby
v modlitbě, v oběti mše svaté a svátostech viděly a hledaly sílu
a pomoc proti vášním vlastním a náruživostem, jakož i proti zlému
příkladu, že by zřídnul valně zástup mravních slabochhůl
Že se mnou tedy souhlasíte, moji osadníci Ounětičti, to
z toho soudím, že jste tu starou školu nezbořili nýbrž k ní část
novou připojili. A jak je viděti, stavba není zkažená. Vy také
zajisté jste přesvědčeni, že ty školy nové doby musí těsně sou
viseti se školou starou — se školou náboženskou — nebo bez
toho kterého základu marny všecky oběti, marna všecka práce.
»Marní zajisté jsou všickni lidé, v nichžto není známosti Boha.:
Nyní ještě žádám za trochu trpělivosti, když dám odpověď
na otázku třetí.
III.

Kdo musí hlavně spolupůsobiti, aby škola národní úkol
svůj naplnila? — jest to Církev Kristova, učitelský a pastýřský
úřad její. -— Dnes po skoro 301etém zápasu, který vede Církev
Kristova o školu národní s liberalismem u nás ijinde, dnes to
bez bázně tvrditi mohu: že národní škola nedosáhne účele svého,
nebude-li Církvi popřán ten vliv, který právem jí náleží. Praví se
na to: kněží chtějí zase ve škole panovati!
Nikoliv! Církvi a jeji kněžím nejde tedy o žádné choutky
panovační, ač mají k tomu právo, právo historické.
Všecko školství: národní, střední, ano i university jsou pů
vodu církevního, tot' dějepisné faktum. Spisovatel Dr. Winter
vdíle svém »Kulturní obrazy českých měst: píše: »Staří naši po
stavili ze všech důležitých budov nejprvé kostel; ba někdy tu byl
kostel dřív, a domky k němu se přitulily jako kuřátka pod křídla
slepičí. Ato kuřátko, které kostel, které Církev nejdříve zahřívala,
tot“ byla škola. Projděte všecka města a dědiny, a z pravidla
nejblíže kostela naleznete školu.
Opakuji ještě jednou, nejde Církvi, nejde kněžstvu o panování
osobní ve škole, ale o tojim tady jde a jíti musí, aby duch nábo
ženství Kristova jako kvas pronikal všecko školství. Církev dříve
se nemůže uspokojiti, až ve škole obecné svědomitě a spravedlivě
bude dáno Bohu, co jest Božího, a císaři, co jest císařovo!
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Praví se na to: Chtějí zase tmářství!
.
Přátelé drazí! není dnes k tomu ani času ani místa, abych
se při tomto nařknutí déle zdržel Chci vám jen něco z dějin
prvních křesťanů povědíti.
Co jsou to katakomby, jest vám zajisté známo; též vám známo,
že tyto podzemní chodby byly prvním křesťanům vším: kostelem,
domovem, hřbitovem. Když nastalo pronásledování následkem
rozkazu císařského, když se ozývalo i\ímem: arcae non sint —.
uzavřete křesťanům jejich hřbitovy, a když tato místa navštěvo
vati zapovězeno bylo: tu papež se svým kněžstvem a ti z kře
sťanů, jimž nejvíce se báti bylo pronásledování, do těchto kata

komb se utekli; nejprvé schody tam vedoucí zasypali, ajiné tajné
na rychlo udělali, a otvory, jimiž vzduch a. světlo tam vnikaly,
dobře ucpali. Byla tam čírá noc. Za to je nazývali pohané:
»Latebrasa et lucifuga natio<<; národem, který do děr zalézá a
světla se štitíc.
Tedy také tmáři! A čím se stali tito tmáři světu pohan
skému, jest známo! Tito tmáři zachovali pod zemí světlo učení
Kristova, a naučili pohany svatě žíti.
'
A to tmářství Církve Kristovy dnes;> Vyhostěte kněžstvo ze
škol — a brzo liberálové, sociální demokraté a socialisté budou
národ osvěcovati nejen za dne, nýbrž i za noci! jaké to bude
osvětlení, odkazuju každého zvědavého do Francie. —
Přátelé drazí! tím jest úkol můj vyčerpán.
Dal jsem odpověď na tři otázky.
Na otázku: jaký úkol má škola? zněla odpověď: vypěsto
vati z dítek pevné náboženské charaktery, učiniti je uvědomělými
křesťany, aby byli z nich spolu hodní lidé a občané!
Na otázku: Čím dosáhne škola toho účele? zněla odpověď:
Pomocí náboženství Ježíše Krista!
Na otázku. kdo musí hlavně spolupůsobiti, aby škola úkolu
toho 'došla? zněla odpověď: Církev Kristovu, učitclskýapastýřský
její úřad.
A čím ukončiti mám řeč svoji.> Tím vroucím přáním, 'aby
všecko učitelstvo, které na škole zdejší působí a působiti bude,
vždy na zřeteli mělo ten hlavní úkol skoly, aby vždy příkladem
vlastním učili dítky náboženství ježíše Krista, chovaliv úctě svaté
a povinnosti náboženské svědomitě plnili; aby mezi učiteli zdej
šími duchovními a světskými vždy panovala láskaasvornost, aby
táhnouce společně jednu brázdu, v tom těžkém úřadu učitelském
sobě na vzájem radami pomocní byli. Amen.
Fr. Blažko, farář v Noulonicích.
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() ínstallaci.*)
Kněz bojovník Kristův.
»Pracuj jako dobrý bojovník Krista
]ežíšec.
ll. Tim. ., 2.

Milí osadníci Družečtí! Za čtyři měsíce po mém odchodu
na Smečno dostali jste nového správce duchovního. jestif to dů
stojný pán Martin Kabát, kterýž právě v tuto chvíli slavným
způsobem uveden jest ve svůj úřad. já pak byl požádán jakožto
známý jemu i vám, abych promluvil na oslavu dnešního dne
několik slov příhodných. I utkvělo mé oko na dnešní epištole
a ta vnukla mi, o čem bych měl mluviti.
Sv. apoštol Pavel líčí křesťana jakožto bojovníka. A to vším
právem. Bojovníkem jestit' každý, kdožkoli se přihlásil na křtu sv.
ku praporu Ježíše Krista. Bojování jeho není jenom proti tělu
a krvi, to jest proti zlým lidem a proti převráceným žádostem
tělesným, nýbrž i proti úkladům ďábelským. Aby pak úkladům
těla, světa a ďábla mohl odolati, posilněn jest milostí Ducha
Svatého. Na znameni této nadpřirozené posily pomazal jej kněz
na prsou a mezi lopatkama svatým olejem. Tat“ jest zbroj, kterou
byl ozbrojen jeden každý z nás hned na křtu svatém. Zbroj tato
byla doplněna ve svátostí sv. biřmování. Křesťan, byv biřmován,
obdržel od Ducha Svatého pancíř spravedlnosti, štít víry, přilbici
spasení a meč slova Božího. Od té chvíle jest každý křesťan úplně
vyzbrojeným bojovníkem ježíše Krista; přemáhati svět, tělo a ďábla
jest jeho úlohou a povoláním, jeho cti a slávou.
jc-lí však bojovníkem Ježíše Krista každý křesťan vůbec, jest
jím kněz zvlášť. Co napsal svatý apoštol Pavel svému učenníku
Timotheovi, řka: »Pracuj jako dobrý bojovník Krista ježíšec, to
řečeno jest každému knězi při jeho posvěcení. Kristus ježíš ob
dařil kněze zvláštní milosti, aby přemáhal netoliko nepřátely svého
vlastního spasení, nýbrž i nepřátely duší správě jeho svěřených.
Kněz jest více, nežli každý jiný křesťan, bojovníkem Kristovým.
To jest, nejmilejší v Kristu, o čem chci dnes promluviti.
Nechci mluviti o této věci, jako bych chtěl povzbuzovati vašeho
duchovního pastýře, aby byl dobrým bojovníkem Krista ježíše;
váš nynější duchovní otec osvědčil se býti dobrým bojovníkem
Kristovým v míře dokonalé, neboť pracuje na vinici Páně již
sedmnáct let, a pracoval všude, kde dosud byl, jako kaplan ijako
farář s horlivostí příkladnou, nelekaje se nižádných obtíží a překážek.
Mně se jedná o to. abyste vy, nejmilejší, při dnešní příležitosti
náležitě ocenili všelikou práci a obět, kterou vám bude přinášeti

váš nový pastýř duchovní. Proto budu mluvití o tom, že jest

kněz bojovníkem Kristovým.

*) O installaci důstojného pána p. Martina Kabáta, faráře v Družci
u Kladna, na neděli XXl. po Sv. Duchu, dne 7. listopadu 1885.
Rádce duchovní.
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Královno nebes, pod tvým štítem a pláštěm shromáždily se
dnes věrné dítky této farní osady. Do tvé všemohoucí přímluvy
poroučím také já svou řeč, kterouž hodlám oslaviti zasnoubení
nového otce duchovního s touto mně vždy milou osadou.

Pojednání
Kněz jest bojovník Ježíše Krista. Neboť kdo ho k boji po
volal.> Ježíš Kristus. Kdo ho k boji ozbrojil? Ježíš Kristus. Cí jsou
nepřátelé, proti nimž bojuje? ]ežíše Krista. Kdo ho v boji vodí

a posiluje;
ježíš
Kristus.
A kdo hokněze
po boji k
korunuje.>
Ježíš Kristus.
Ano,
ježiš
Kristus
boji povolal.
Kdy ho povolal a kterak? Povolání kněze stalo se tím,že
Pán a Spasitel náš, ježiš Kristus, všecky osudy jeho od počátku
tak řídil, aby byl z něho kněz statečný a neohrožený. Divíte se
tomu, nejmilejší;> Nedivte se tomu, jest tomu tak, dokazuje to
nejeden příklad památný.
Největší část úřadu kněžského v Starém Zákoně zastávali
proroci. jim příslušelo zvlášť, pleniti a kazíti, rozptylovati a roz
metávati, stavěti a štěpovati, jerem. 1, 10., t. i. zvěstovati za—
tvrzelým pomstu, kajícím pak milost Boží. A hle, k tomuto
VV
pravdě kněžskému úřadu kterak byl povolán prorok jeremiáš.>
Ctěme počátek jeho proroctví a dovíme se, že myslil na něj Bůh
prve, nežli ho způsobil v životě, že prve, nežli vyšel ze života,
posvětil ho za proroka. ]erem. 1, 5. — Posledním a největším
ze všech proroků byl předchůdce Páně, sv. jan Křtitel. A i tohoto
muže velikého povolal Bůh k boji již před narozením; nebot“
zvěstoval otci jeho skrze anděla Gabriela, že půjde před Kristem
Pánem v duchu a v moci Eliášově, aby mu připravil lid dokonalý.
Luk. l, 17. — Největším horlitelem o víru křesťanskou byl svatý
apoštol Pavel. A tento apoštol vyznává sám, že Kristus ze života
matky jeho jej oddělil a povolal, aby zvěstoval jméno jeho mezi
národy. Gal. 1, 15. 16. — A myslíte, drazí v Kristu, že kněz
katolický jinak byl povolán k boji? Jisto jest a upříti se nedá, že
při každém, kdož má býti knězem statečným, jeví se od počátku
neomylně známky budoucího povolání. jedna věc jest tu nej
patrnější. Když od dětinství vidíš, jak svět kněze nenávidí, jeho
službou pohrdá, jeho nejlepším úmyslům v cestu se staví, když
vidíš a pozoruješ takovou nevážnost stavu kněžského snad i u svých
nejbližších příbuzných, a když vzdor tomu k tomuto stavu odevšad
zlehčovanému srdce tě táhne a ty břímě a jho jeho ochotně na
sebe béřeš: pak buď jist, že tě povolal ku kněžství a tím i k boji
Kristus Sám. jestli však Kristus Sám kněze k boji povolal, tut
patrno, že jest kněz bojovníkem Kristovým.

2. Kněz jest bojovníkem Kristovým i proto, že Ježíš

Kristus Sám k boji ho ozbrojil.

Tážete se, drazí v Kristu, čím nebo kterak ho ozbrojil;>
Zbrojí a zbraní kněze katolického jest síla a zmužilost ducha, ona
síla a zmužilost, která odolává všem nástrahám, úkladům, poku
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šením, obtížím a překážkám v cestu se stavícím. A touto silou
a zmužilostí ducha obdařil kněze v den jeho posvěcení Ten, jenž
tak často říkal učenníkům Svým: »Nebojtež se, doufejtela Svatý
apoštol Pavel píše: »Doufání takové máme skrze Krista k Bohu,
ne že bychom dostatečni byli mysliti něco sami ze sebe jakožto
ze sebe, ale dostatečnost naše jest z Boha, kterýž nás i způsob
nými učinil býti služebníky nového zákona.: ll. Kor. 3, 4—6.
Co napsal sám o sobě svatý apoštol, může říci o sobě i kněz:
všecka dostatečnost jeho plyne od Toho, jenž ho učinil služebníkem
Nového Zákona. — Krásně píše v tom smyslu svatý Bernardín
Senenský: :jestit' všeobecně pravidlo, že, kdykoliv milost Boží
vyvolí někoho k nějaké milosti nebo k nějakému stavu'vznešenému,
všelike' pomoci poskytuje, již zapotřebí osobě takto vyvolené a úřadu
jejímu.: Serm. l. de s. joseph. Tomu-li tak, jak praví svatý Ber
nardín, kdož by pochyboval, že Ten, jenž kněze k boji povolal,
také vší potřebnou zbrojí a zbraní jej opatřil;> Vším právem jest
tedy kněz bojovníkem ježíse Krista, poněvadž bojuje jeho zbraní.

3. Ti pak, proti nimž kněz bojuje, kdož jsou?
Nejsou to jeho nepřátelé vlastní a osobní, nýbrž jso ti to ne
přátelé Kristovi.

Ci není tomu tak, rozmilí v Kristu;> Domníváte se snad, že,
když kněz napomíná, žehrá, kárá, horlí, činí to vše k vůli sobě,
protože ta neb ona věc jemu se příčí a odporuje? To byste byli
velice na omylu. Pravému knězi není nepřítelem leč ten, kdo jest
nepřítelem Kristovým. Pravý kněz bojuje jedině proti tomu, co
se protivuje Kristu. Co řekl Hospodin k lidu israelskému: >Ne
přítelem budu nepřátel tvýcha, II. Mojž. 22, 32., to musí říkati
kněz Kristu Pánu. Musí, pravím; neboť když Kristus kněze k boji
povolal a jemu Svou zbraň do ruky vtiskl, nebude přece chtíti,
aby před nepřátely jeho zbraň zahodil a utíkal;> jaký by to byl
kněz? To by nebyl Petr, jenž Krista mečem hájil, ale jidáš, jenž
pověděl nepřátelům ježíše Krista, jak by I—Iopolapili. Bojuje-li
tedy kněz proti nepřátelům Kristovým, jakž by neměl býti nazýván
bojovníkem Kristovým?
4. U vojína obyčejného se stává, že jiný ho do boje povolává,
jiný zbrojí, jiný do boje vodí a v boji povzbuzuje. U kněze jest
jinak. Ten, jenž kněze k boji povolal & ozbrojil, Ten ho také

vodí a posiluje. A to jest ježiš Kristus.

jednou přisel Pán ježíš k jezeru genezaretskému i viděl, že
učenníci jeho na jezeře s těžkosti se plaví, neboť byl vítr odporný
jim. Sel tedy k učennikům po moři a chtěl jich minouti. Oni
však, když jej uzřeli, an jde po moři, domnívali se, že by obluda
byla, i vzkřikli. Ale Pán ježiš promluvil k nim: »Doufejtež! jáť
to jsem! Nebojte se!: Mar. 6, 47_._50_ Hle, tak přispěl Pán ježíš
Svým učenníkům, když zápasili s odporným větrem. A tak přispívá
dosud knězi, když zápasí s bouřemi tohoto světa. Neboť »ježíš
Kristus včera i dnes, Ont' i na věkyc, jak čteme ve Zjevení sv.
jana 13, 8. Ano, moc a láska ježíše Krista jest vždy stejná.
Proto přislíbil apoštolům, když vstupoval na nebesa: » j! já
52*
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s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa.: Mat. 28, 20.
Toto zaslíbení Kristovo jest knězi nejbezpečnější zárukou, že ne
bojuje sám, ale že bojuje s ním Kristus, že mu pomáhá a přispívá,
že ho vodí a posiluje. A když Kristus Sám kněze do boje vodí
a v boji posiluje, tut kněz vším právem se nazývá bojovníkem
Kristovým.
5. Každý bojovník po boji šťastně dokonaném bývá odměněn.
U starých Řeků býval odměnou věnec z bobkového listí, jemuž
se říkalo jinak koruna. Vítěze u Reků korunoval náčelník obce.

Kněze, jenž šťastně dobojoval, korunuje Sám

Kristus Pán. Na tuto korunu těšil se sv. apoštol Pavel, řka:
»Dobrý boj jsem bojoval; naposledy složena jest mi koruna spra
vedlnosti, kterouž mi dá Pán v den soudu.“ ll. Tim. 4, 8. Jakou
to myslil korunu sv. apoštol? Sv. apoštol bojoval pro korunu ne
porušitenou. I. Kor. 9, 25. Touto pak korunou míní, co pravil
kdys Spasitel ke všem apoštolům a tudíž i ku každému knězi zvlášť:
»Zajisté pravím vám. že v druhém narození (t. j. soudný den),
když seděti bude Syn člověka na stolici velebnosti své, seděti
budete i vy na dvanácti stolicích.: Mat. 19, 28. O, jak vznešená
to odplata, jak vznešená to koruna — seděti a kralovati s Kristem
v království nebeském! Nyní bývá kněz nevážen, nyní práce jeho
sc podceňuje,- nyni trudů a trampot jeho málo kdo si všímá;
ale tehdáž, až přijde den odplaty, seděti bude vedle Krista.
Kristus Sám bude jeho odplatou, jeho korunou! Ajestliže Kristus
Sám bude korunou kněze spravedlivého, jakž by se neměl na
zývati kněz bojovníkem Ježíše Krista?
*

*

*

.

Nejmilejší! Dokázal jsem vám, že kněz jest bojovníkem Ježíše
Krista. Neboť Kristus Sám to jest, Jenž kněze do boje vysýlá,
k boji ozbrojuje, Svým nepřátelům čeliti velí, v boji vodí a po
siluje a po boji dokonaném korunuje.
Poznali jste z toho, jak trudnou a těžkou práci mezi vámi
podniká váš pastýř duchovní? Porozuměli jste, jak velice jest mu
zapotřebí vaší lásky a shovívavosti a modlitby, by mohl konati
svůj úřad mezi vámi s veselou myslí, beze stesku?
Jcst sice pravda, jakož jste slyšeli, že korunou kněze spra
vedlivého pro Krista bojujícího jest Kristus Sám; ale přece to
také blaží pastýře duchovního, když může mluviti k svým osad
níkům, co napsal sv. apoštol Pavel křesťanům Filipským: »Bratři
moji nejmilejší a přežádouci, radosti má a koruno má, tak stůjte
v Pánufc Fil. 4, 1.
Nuže, milí osadníci Družcčtí, tak stůjte v Pánu! Setrvejte
ve víře a v dobrých mravech, milujte—aposlouchejte svého nového
otce duchovního, stůjte při něm věrně v jeho boji duchovním.
Tak mu budete radostí a korunou a dočkáte se té radosti, že
spolu s ním dosáhnete koruny neporušitclné v království ne
beském.

Amen.

+$+

Klement Markrab.

Listy katechetické.
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Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Pokračování.)
' 1.

O kom jsem vám vypravoval předešle? jak připravoval
sv. jan jakožto Předchůdce Páně lidi na Mesiáše? Co svědčil
o Pánu ježíši? jak napomínal lidi? jaké pravidlo měly jste si
z napomínání janova pamatovati;> To pravidlo nelíbilo se zlým
lidem, jako byli fariseové, Herodes a-zlá žena I-Ierodias; zanevřeli
na sv. jana a co mu učinili;> Kdy a jak se to stalo? Varoval
jsem vás, abyste nedaly se svésti k zlým věcem jako ono nezve
dené děvče; kletba Boží přichází na takové nešlechetníky. Učenníci
janovi pochovali tělo jeho a všichni spravedlivi lidé želeli sv. jana.
] Pán Ježíš zarmoucen byl nad tou žalostnou smrtí janovou a
odešel s učenm'ky za moře do samoty na místo pusté.
Však i tam brzo vyhledali Jej zástupové jedni, aby uzdra—
vcni byli, jiní, aby učení jeho poslouchali. Láska a dobrotivost
božského Spasitele tak je poutala, že se nemohli od Něho téměř
odloučiti, ač tam na poušti neměli, co by jedli. l chtěl Pán ]ežíš
zkusit důvěru učenníků, tázaje se jich, odkud nakoupiti chlebů
pro všechno _to množství. Učcnník Filip počítal, že by ani 200
peněz nestačilo; Ondřej pak připomínal. že tam chlapec jakýs má
pět chlebů a dvě rybičky, ale nedůvěrně doložil: »Co jest to mezi
tak mnohéc.> jeden i druhý z učenníků nezpomněli, že Pán ježíš
učil Boha prositi o chléb; v které modlitbě a jak? Nezpomněli
také na zázračnou moc ježíše Krista, který vypomohl svatební
kům, když neměli vina »—-kde? Nedomyslili se, že by Pán ježiš
jako Syn Boží i těmi pěti chleby mohl nasytiti celé to množství.
Nedbal tedy Pan ježíš na malomyslné odpovědi jejich a dobře
věda Sám, co činiti, rozkázal jako všemohoucí Pomocník a Dobro
dinec, aby lid posadil se k jídlu. Bylo pak na 5000 jen mužů
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a k tomu ještě nepřehledný počet žen a dětí. A kde vzal Pán
Ježiš pro všechny pokrmů? Dobře si povšimněte, co činil. Pomodlil
se nejprve nad těmi pěti chleby a dvěma rybičkami; co máte
tedy i vy činiti před jídlem a po jídle? Proč se máme modliti.>
A Pán Ježíš požehnal ony pokrmy —- i my máme prositi Pána
Boha, aby žehnal nám i všem lidem; bez požehnání Božího často
povstal hlad, jako za krále Achaba aproroka Eliáše. A nyní počal
Pán Ježíš z chlebů dávat učennikům, aby roznášeli zástupům atéž
z rybiček, jak mnoho kdo chtěl. Učenníci stále roznášeli a Pánu
Ježíši chleba neubývalo, až poděleno a nasyceno bylo celé množ
ství. Jak se mohlo na všechny dostati.> Ano Pán Ježiš zázračně
rozmnožil pět chlebůa dvě rybičky; vidíte, co působilo požehnání
Pána Ježíše atak působí až dosud požehnání Boží. Proto my
chodíme o prosebných dnech 5 průvodem do polí prosit Pána
Boha za Jeho požehnání. Když pak se tam na poušti všichni na
jedli, poručil Pán Ježíš učenníkům sesbírati drobečky, aby se ne
rozházely; tak ukázal i vám, abyste chleba si vážily, drobečky
nerozhazovaly a Božím darem neplýtvaly. A sebrali učenníci dvanáct
košů drobtů, tedy mnohem více, než bylo původně chleba. Zázrak
ten obdivem naplnil všechno množství a všichni vyznávali, že jest
Ježíš skutečně tím velikým Prorokem-Mesiášem, který dle přislí—
bení měl přijíti na svět; poněvadž pak se mylně domýšleli 0 Me
siáši, že obnoví světské království israelské, chtěli Pána Ježíše
prohlásiti za krále. Aby tomu pobloudilému úmyslu předešel,
uchýlil se Pán Ježíš rychle a nepozorovaně do samoty na horu,
učenníkům ale nařídil, aby vstoupili na lodičkuapřeplavili se na
před po moři. Učenníci uposlechli; ale že byl odporný vítr, marně
se namáhali, plouti ku předu; až tu pozdě v noci uzřeli postavu
jakousi blížiti se k nim po moři. [ zděsili se v pověrčivosti své;
ale Pán Ježíš dal se jim poznati, neb On to by! a přišel za nimi
po moři, jak my chodíme po pevné zemi; když pak i Petr vne—
důvčře své žádal, aby směl jíti Pánu Ježíši vstříc a tonouti počal,
zachránil jej Pán Ježiš a jak vystoupili na lodičku, ihned ustál
vítr odporný a mohli plavati dále. Všichni ale na lodičce, kteří
byli svědkové toho, jak moře i větrové Pána Ježíše poslouchají
a celá příroda Jemu slouží, klaněli se Jemu, vyznávajice, že On
jest Syn Boží. Opakujte mně, co že vyznávali o Pánu Ježíši.>
A co je přivedlo k tomu přesvědčení? Kdo je Pánem celé pří
rody, Pánem nebe i země;> Poněvadž pak moře, včtry a celá pří
roda Pána Ježíše za svého Pána uznává, jest On v moci a veleb
nosti své roven Bohu Otci, jest tedy Syn Boží. —
Druhého dne vrátili se i oni zástupové zpět do Kafarnaum,
hledajíce Pána Ježíše a s udivenim se Ho tázali, jak a kdy tam
přišel, an s učenníky na lodičku nevstoupil. Co mohli a měli ti
lidé souditi z těch zázraků Pána Ježíše, že tolik tisíc lidí nasytil
pěti chleby a dvěma rybičkami, a že mohl po moři tak kráčeti
jako my po pevné půdě;> Ukázal tím zajisté božskou moc. Lidé
divili se ovšem těm zázrakům, ale Pán Ježíš nežádal jen obdivo
vání, nýbrž aby v Něho věřili a o spasení své pečovali. Proto
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upozornil je, že ono zázračné rozmnožení chlebů na poušti jest
jen jako obrazem jiného pokrmu, který chystá pro duše jejich,
pokrmu to, který s nebe přinesl. Zidé zpomněli tu na chléb.
který předkové jejich dostávali s nebe na poušti; který to byl?
Pán ježíš však odpověděl, že manna, která s oblak padala, ne
byla pravým chlebem nebeským; chléb nebeský že může dáti
toliko ten, kdo s nebe sstoupil; kdo jest to? A vysvětloval dále
Pán ježíš: Manna byla pokrm jen pro tělo, a kdo ji jedli, musili
zemříti; Pán ježíš ale že jim chystá chléb pro duši, a to že je
pokrm života věčného. Když pak přáli si židé pokrmu takového,
řekl jim Pán ježíš zjevně: »já jsem chléb živý, jenž jsem s nebe
sstoupil . . . . Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný
a já jej vzkřísím v den nejposlednější-. jan 6, 51. 55. Těmi
slovy připraviti je chtěl Pán ježíš na tu nejsv. Svátost oltářní,
kterou ustanoviti zamýšlel při poslední večeři, jak uslyšíte, kdež
chléb proměnil ve Své tělo a víno ve Svou krev, a zplnomocnil
apoštoly, aby i oni tak činili, což děje se až dosud při mši svaté.
Zidé nesrozuměli slovům Pána Ježíše a domýšleli se, že jim chce
Své hmotné tělo dáti k jedení a proto s pohoršením od Něho
odešli. Pán ježíš otázal se apoštolů, chtějí-li i oni odejíti. Ale
sv. Petr jmenem všech odpověděl: >Ke komu bychom šli.> 'l'y
máš slova života věčného a my jsme uvěřili a poznali, že jsi Ty
Kristus, Syn Božía. jan 6, 69. 70.
Věřili tedy sv. apoštolové v ježíše Krista jakož Syna Bo
žího, s plným přesvědčením přijímali také jeho učení, které ku
spasení čili k životu věčnému jim ukazovalo cestu (slova života
věčného), s důvěrou také přijali jeho přislíbení, že jim dá ne

beský pokrm pro duši, totiž Své těloaSvou krev. Tento nebeský
pokrm skutečně Pán ježiš apoštolům dal při poslední večeři a nám
ho pozůstavil v nejsv. Svátosti oltářní. Tato nejsvětější Svátost
oltářní chová se v chrámě našem na oltáři, a v ní jest Kristus
ježiš přítomen se Svým tělem i se Svou krví; proto když přichá
zíte do chrámu, klekáte a jak říkáte? Klaníte se nejsv. Svátosti
oltářní; kdo je v ní přítomen? A vidíte-li duchovního jíti k ne—
mocnému, nese také tu nejsv. Svátost oltářní ssebou; co máte
činit? S pokorou a zbožností říkejte vždy ta slova; a nyní obrá
títe se tváří ke kostelu, kde je Pán ježíš v nejsv. Svátosti oltářní
přítomen a pozdravíte jej s uctivostí těmi slovy . . .
(Pokr.)

Zdah ménlla
Jednota Bratří
Ceskych
SVOJG
V
;
,
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uceni
() velebneI svatosnr
Píše Dr. ANT. LÉNZ, domáci prelát Jeho Svatosti Lva XIII. a probošt na Vyšehradě.

(Dokončení.)

já nejsem z těch, kdož by věřili, že všem těm vřavám re
volučním, zvláště od r. 1608 až do katastrofy Bělohorské, bylo
základem pouze sobectví stavů, příčina pouze politická, aby šlechta
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naproti moci královské zmalátněla a lid aby jí byl ještě více pod
(lán, nežli kdy prve. Domýšlím se totiž, že i ohledy náboženské
zde hrály roli převážnou. Vždyť byli z veliké části šlechtičtí kacíři
v držení statků duchovenských, netoliko vyšších prebend, ale také
obročí farních a zboží zádušního. Oni také uchvátili fundace ka
tolické, jejichž podmínkám nemohli zadostučiniti praedikanti Lu
terští, ani Helvetští, aniž tak zvaní kněží Bratrští. Byla tedy otázka
politická propletena .otázkou náboženskou. Nadi to. těžko sobě
mysliti, že byli všickni i Bratrští sněmovníci venkoncem samí
pokrytci, a že ty modlitby, jež konali na sněmu, neměly žádného
hlubšího náboženského základu, k němuž věru i volba helvetského
Bedřicha ukazovala. Přes to souhlasím s panem doktorem Rezni
čkem potud, že nadvláda (zvláště protestantské) šlechty byla vo
dítkem k revoluci, která skončila katastrofou Bělohorskou a ni
koliv pouze snaha po svobodě náboženství.
Historie 0 protivenství Církve české (recte Bratrské), vydaná,
jak bylo praveno, autoritou Komenského, velice velebí Rudolfa,
»jcnž prý povoliv majestát, neměl prý jiného úmyslu, než pobož
ného otce svého sliby naplniti a svobod svědomí potvrditi,a toho
prý potom ukázal, když léta 1609 stavům pod obojí, ačkoliv
proti vůli papežské, a roty hyšpanské, ba i ne jedněch svých
vlastních rad, konsistoř dolejší s akademií stavům pod obojí, aby
ji podle vůle své obnovili, odevzdal. Přidav k tomu list majestátu,
v němž toho dání potvrdil, a aby kostely a školy, kteréž prve
drželi. dále drželi, a kde by (?) potřeba bylo, nové stavěti mohli,
povolil; sužovati kohokoliv z příčiny náboženství (také i z svých
aneb jiných papežských pánů ano i duchovníků poddaných) za
pověděl, i budoucí krále a náměstky své, aby toho všeho ostří
hali, zavázal, a nad to stavům, aby té své svobody strážce a de
fensory z prostředku svého zříditi mohli, moc dalc.
Tak popisuje historie 0 protivenství církve české, násilné,
revoluční, a nade všecko pomyšlení urážlivé konání protestant
ských stavů, jako by Rudolf s velikou radostí byl čekal, až při
táhne Budovec na hrad a bude urputně na něm vymáhati, co
Rudolf beze všeho a vrchovatě dáti přislíbil od dávna již v srdci
svém, a to všecko na záhubu vlasti a národa a vlastního rodu
svého, jako by jemu to bylo nesmírnou radost působilo, že se
ti lidé spojovali s nepřátely domu habsburského! Jest to tak,
jako by byl Rudolf s velikým jásotem běžel vstříc sroceným
stavům na hrad se hrnoucím a řekl: Pane Budovče, pikharte,
a všichni pánové nyni najednou sjednocení, děkuji vám srdečně
za tuto vaší vzácnou návštěvu na hradě mém, vždyť jsem vás již
s velikou touhou očekával. Ejhle, přijměte všccku moc z rukou
mých, i moji vlastní a naložte stímto slavným králóvstvím, jakož
jest vůle vaše. Jsem všecek k službám vašim!
Takovou napsali Bratří historii. Není v ní ani stopy, že Ru
dolf nechtěl, aby Pikharti měli spolu s jinými sektami svobodu
víry své, aniž jakým způsobem vymáhali tuto svobodu pro
sebe.
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Historie dotčená také dále popisuje, jak se protestantští sta
vové, vydřevše na Rudolfovi, čeho žádali, k dílu měli. »Takž
stavovéc, di historie dále, »konsistoř obnovili, a pro plnější svor
nost tři z husitů, tři z Bratři, tři z jiných evangelíků kněží skrze
hlasy vybrali, a k těm tři z professorů akademie přidali: a tak
těm dvanácti mužůmovšecky celého království církevní věci péči
miti poručili . . . . A ješto prý všecky církve se řídily podle pra
vidla s_lova Božího, zvolen jest první administrator z husitů, kněz
Eliáš Sud z Semanína: napotom pak aby ze společného shro
mážděni kněžstva vyvolován byl. 8 Bratřími pak, kterýmž řádů
svých až do plnějšiho někdy o to se porovnání užívati povoleno,
tak bylo zavříno, aby seniona svého, administrátora kollegu nej—
bližšího, jak dlouho ta řádu rozdílnost (avšak v přátelské svor
nosti) trvati bude, obirati sobě moc mělic. ')
Když tak plotestantští stavové veškeru moc politickou na
se strhli, a tak i ve věcech vyznání svých všecku správu sobě
osvojili, tuť prý, jak historie dále vypravuje, zkvetlo čisté nábo
ženství, 2) a vyprázdněno pomalu falešné husitstvi po všem krá
lovství, že sotva stý (?) najiti by se byl mohl, kterýž by se neznal
k evangelickému náboženství.-< Z těchto slov, ačli jsou zcela na
pravdě, jde na jevo, že sobě stavové statečně počínali.
Cisté tedy náboženství zkvétalo, jak vypravuje historie, ajakž
by ne, když měli stavové všecko v rukou. Byli také sjednocení
na základě konfesse české z r. 1575. V té konfessi vyznávají
sjednocení tak zvaní evangelíci o velebné svátosti takto: »Večeře
Páně jest pravé tělo Krista Pána za nás dané a zrozené, a víno
v kalichu jest pravá krev Pána našeho ]ežíše Krista za nás vylitá
na odpuštění hříchůw.
lovčk neznalý v-tom, jak uměly sekty
tehdejší zahalovati pravý rozum svých slov, domýšlel by se, že
vyrábitelé této konfesse beze všeho všichni věřili, žejest vEucha
ristii skutečně, v pravdě a podstatně tělo a krev Páně, tedy
že věří aspoň po lutersku. Avšak chyba lávky! Něco doleji
shledává jiné vyznání: »Taková velebná svátost jcst ustanovená
předně pro povzbuzeni a potvrzení víry naši o účastenství Krista
Pána a všech dobrodiní jeho, abychom, přijímajice duchovně
a podstatně věrou, i také ústy tělo a krev Páně, nikoliv nepo
chybovali, ale pevně věřili, že učinění jsme požíváním večeře
Páně živí údové jeho, a že obdržujeme odpuštění hříchů, smíření
s Bohem, ospravedlnění a dědictví života věčného:.“) Jestliže
svrchu bylo mluveno o večeři Páně po lutersku, mluví se doleji
po Bratrsku!
Tvrdí-li tedy Martinius, že konfesse česká po lutersku
o velebné svátosti mluví, má plnou pravdu, neboť jest tomu tak
skutečně, a tvrdi- li, že opustili Bratři konfessi českou, má zase
[) Historie. Kap.4
") Byli tehdáž v ( eíhách husité více méně zlutheránění helveti, Bratr'i,
snad take novokřtěnci, a ti měli vsickni, ač se u víře různili, čisté nábo
ženství! jaká to logika!

) Art.XV.
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plnou pravdu, pokud máme zřetel ku prvé částí artikulu XV. tc'že
konfesse. A zase má Amos Komenský plnou pravdu, když praví,
že Bratři vyznávají učení české konfesse; arci opět podle jiné
části téhož artikulu. A poněvadž Bratřím vytýká, že, opustivše
českou konfessi, tím samým že zradili konfessi Augsburskou,
přiznává Amos, že prý konfesse Augsburská souhlasí s konfessí
českou. To prý uznali již stavové v r. 1575. Avšak přidává: že
česká konfesse přes to přese všechno Augsburskou slouti ne
může, neboť prý nebyla v Augsburku napsána, ale v Praze,
aniž od Melanchthona, alebrž od Pressia, nebyla Karlovi (V.)
podána, ale Maxmiliánovi (ll.), ne v roce 1520, ale v roce 1575
a přec má býti Augsburskou? Podobně by se mohlo dovésti, že
je pravá Bratrská. ') Sami stavové se prý toho odčítají. Nad to
Augsburská konfesse doznala změn, ne tak konfessc česká. Chtělif
prý ovšem na sněmu v roce 1575, aby konfesse Augsburská se
prostě přijala, avšak tomu bylo odpíráno Bylot' voláno: »Co nám
do německé víry! '-') Máme svou starši! Z Cech se náboženství pod
obojí do Němec dostalo, proč nemáme svého starožitného hájiti!e.
Měli prý na sestavování této konfesse podíl Husité, zvláště z měst,
z Jednoty a i nemálo těch, kteří církví Falcských při Večeři ná
sledovali. Složena byla prý tato konfesse na základě spisů jana
Husii') a všelijakých jednání starých Cechů o náboženství. A tak
prý jest patmo, že česká konfesse není Augsburská, ale vlastně
a právě česká, vyznání víry milých našich předků, od počátku
0 pravdu Kristovu s Antikristem bojujících, aby všechněch Čechů
pod obojí vyznáním byla. Tak Amos naproti Martiniovi.
Amos sám přiznává, že měli Bratři a hclveti podle vzoru
hessenských účastenství o sestavování konfessc české, a ti si ji
tak přikrojili, aby v artikulu o večeři Páně s nimi souzvukovala.
Odtud také ten souhlas v druhé části artikulu XV. Avšak přiznati
se musí, že právě tou částí artikulu se liší konfessc česká od
Augsburské.
Může se tedy říci, že Ceští Bratři souhlasili s arti—
kulem XV. o večeři Páně, i že nesouhlasili, ale naproti Martiniovi
nebyli v nepravdě, když tvrdili, že učení jejich o Eucharistii není
z Kalvína přijaté 4) neboť oni záhy přijali učení, že jest Kristus
Pán v Eucharistii mocně, duchovně a svátostně, ale nikoliv v pravdě
') Bez odporu, a moto byla ona dílem neupřímným, anebo, jak by
Chelčický tvrdil, pokrytým
')
rece ti hrdinové sněmovní ssáli do sebe ochotně německou
revoluci náboženskou, přijavše veselé evangelium rdc sola ňdec, a zavrhnu\ se
sedmero svátosti a jiné články vrry.
* Ubohý jan Hus by byl as zaplakal, kdyby byl s těmi sektáři na
sněmu zasedal.
) Bratr Turnovius senior napsal k rozkazu synody Bratrské v Lipníku
spis, že Bratři nehoví kalvinismu, a vtom spisu dokazuje, že učení Bratrské
o Eucharistii se liší i od Luteranů i od Kalvinců Gindely. Geschichte der
bóhmischen Brůdcr.) Nemám toho spisu před sebou. avšak to znám, že Kalvín
(just. L. IV cap. 17. n. 32.) učí, že jest Kristus v Eucharistii přítomen mocně
(virtute) neboli silou, která se v duši naši vlévá ano i duší Páně samou
a že ho jíme věrou. Zdali by bylo zde nějakého rozdílu mezi Kalvínem
aBratřími, nechápu.
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a skutečně! Prameny: Konfesse Bratří z roku 1525, 1532, 1535,
a dogmatické listy Bratří k velebné svátosti směřující. Obranný
spis Bratři naproti Martiniovi s titulem: »Na spis proti Jednotě
Bratrské od Samuele Martinia etc. sepsaný a na vyvrácení k řádu
jejímu v dóvěrnosti v třiceti pěti příčinách, jakž je nazývá vůbec
vydaný. Potřebné, mírné, křesťanské starších kněží též Jednoty
Bratrské v Lešně polském v exilium zůstávajících ohlášení.
Leta 1635. Mu5eum C. Sign. 50. č. 14. Spis ten se připisuje
Komenskému. Historie 0 protivenství cirkve české. Leta 1632.
Katechismus Amose Komenského. Spisy Jana Husí. Gindely.
Geschichte der bóhmischen Bruder. Spisy doktora Václava Sturema.

O známosti

Boha..

Píše VÁCLAV LEFLER, farář na Makové.

(Dokončení.)

3. V Boha máme věřiti.
Korunou veškeré známosti Boha. zde na zemi jest: v Boha
věřiti. Tato známost Boha zakládá se na poznání, které jest od
předešlého vědeckého čili filosofického vědění jestoty a bytnosti
Božf rozlišné jak prostředím poznávacím, tak i předmětem po
znaným. Neboť prostředí poznání Boha filosofické jest tak zvané
světlo rozumu; prostředí poznání Boha theologické jest tak zvané
světlo nadpřirozené víry. Předmět poznání filosofického jest Bůh,
pokud jeho jsoucnost vztažitě z rozumu aneb z věcí stvořených
poznána bývá. Předmětem poznání bohosloveckého jest netoliko
Bůh, že jest a jaký jest, nýbrž i to, co v Bohu tajemstvím jest
a co nám známo se stalo jedině proto, že nám to Sám Bůh
zjevil. Kdo chce tudíž větší známosti Boha dosíci, nesmí poznání
filosofické výše ceniti poznání bohosloveckého.
Tím není řečeno, že by plášt filosofa zahoditi musil každý,
kdo by ku dokonalejšímu poznání Boha skrze nadpřirozenou víru
filosofy zůstali a že poznání Boha filosofické bylo u nich namnoze
podmínkou nadpřirozené víry v Boha, jelikož z pohanských filosof—ů
křesťany se stali.
Tento rozdíl mezi známostí Boha, kterou nabýváme filo
sofii a mezi známostí Boha theologickou nadpřirozenou, stanoví
. sněm Vatikánský: 4. v konstituci dogm. de fide et rationc. Tento
rozdíl mezi poznáním Boha přirozeným a nadpřirozeným znali
a hlásali svatí otcové, požadujíce pro tuto známost Boha především
neporušenost mravů, což i Spasitel náš činil slovy: Blahoslavení
čistého srdce, nebot“ oni Boha viděti budou, Mat. 5, &; kterážto
slova ne tak o posmrtné známosti Boha skrze světlo slávy věčné.
nýbrž již o známosti jeho, kterou zde na zemi skrze světlo nad
přirozené viry dosíci můžeme, vykládati dlužno. Proto více mravným
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životem, modlitbou a poddaností rozumu svého v přemýšlení o Bohu
ve známosti Boha pokračujeme nežli filosofickým uvažováním a
disputováním. Tak pravím ve smyslu svatých Otců.
Co jest platno člověku, kdyby znal a věděl, že jsou cedrové
stromy na Libanu, ale na Libanon nikdy by nevystoupil, aby
je poznal. Poznání jeho, dokavade by tak neučinil, zůstalo by vždy
neurčité, spletité, mnohými příměstky zkomolené. Jako o moři
nemá nikdo pravé poznání, kdo by nevážil cesty na břeh mořský,
tak by i ku poznání lepšímu Boha nedospčl člověk, který by
se nechtěl odebrati do říše nadpřirozené víry. Též i více poslou
cháním, nežli mluvením i čtěním k známosti Boží dokonalejší při
cházíme. Tuto víru v Boha v nás Bůh Sám habituelně způsobil
na křtu svatém a aktuelně působí u všech, které ku větší známosti
Sebe ze židovstva a pohanstva povolává. Tato známost ohledně
bezpečnosti podobá se známosti, kterou má dítko o své matce,
která je kojí, odchovává, na rukou drží, při prvním kroku mu
napomáhá. Zajisté, že i známost Boha. kterou v nás Bůh Sám
působí skrze víru, jest daleko dokonalejší a rozlišná od známosti
Boha filosofické.
Poznání přirozené Boha podobá se světnici pološerým světlem
denním osvětlené. jaká to proměna výhodná nastala, když pojednou
světla v ní byla rozžata. Aneb jaká radost zmocní se člověka,
který jsa na pustý ostrov zavržen, osamocen, pojednou uslyší
vedle sebe hlas k němu mluvící. A což pak teprve, když jest to
hlas laskavý, milostné to volání. Tím hlasem i oným rozžatým
světlem přichází člověk k dokonalejšímu poznání jak sebe samého,
tak i věcí vůkol sebe i k poznání bytostí vyšších i k známosti
dokonalejší Boha skrze víru.
Neboť což znamená tento hlas Boha a ono světlo víry nad
přirozené, nežli že nás Bůh Sám k lepší známosti Sebe Samého
přivádí tím, že přirozenou schopnost duše naší Boha poznávati
nadpřirozeným způsobem ke konu theologické víry přivádí. Tím
není řečeno, že by ta činnost Boha působící v nás známost jeho
předpokládala snad nějakou desolátnost duševní. Naopak veškeré
ony- zmíněné od svatých Otců užívané obrazy poukazují spíše
k jakémusi stupni přirozeného vývinu, k jisté míře duševní vy
spělosti, která se tu předpokládá vždycky, kdykoliv se jedná
o konu víry a ne habitu víry, kterýmižto oběma nadpřirozenými
prostředky řádnými docházíme zde na zemi k nejdokonalejší
známosti Boha.

east/$%
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Promluvy k mládeži.
Na neděli

XV. po Sv. Duchu.

(První veškolním roce.)
>Mládenčc, tobě pravím, vstaňlc

Luk. 7, 14.

Dojemnájest'událost, kterou dnešní sv. Evangelium vypravuje.
Slzy derou se nám mimovolně do očí, když pomyslíme,
kterak as bylo by smutno rodičům našim, kdybychom zemřeli;
jak by plakali nad mrtvolou naší, jak by smutně ke hrobu nás
provázeli, jak bolestně hodili by tu poslední hrstku země na
schránu duše naší — — — —
Milé děti! Dnes poprve mám vás tu před sebou a nezazlete
mi, že takto smutně začínám? Ukol veliký, úloha celého roku,
čas neznámý leží před námi ajá provázeti vás maje do budoucna,
hledím na vás s láskou plnou obavy i starostlivosti a s láskou
plnou důvěry a blahé naděje. Na některé s obavou, na některé
s důvěrou a naději.
Poslyšte, kterak to minim!
Vidím před sebou dva jinochy. Jeden z nich mrtev leží
v rakvi. Jest jediným synem matky vdovy. Nesou jej právě na
hřbitov a matka plačíc provází jej. Tu potkají Ježíše! Pán hnut
milosrdenstvim, volá: Mládenče, tobě pravím, vstaň! Ivstává
jinoch a plcsá matka, radují se všichni přítomní! Vy všichni, iní-'
lené děti, jste podobny dnes jistým způsobem tomuto mládenci.
Představuji si, jako by tato škola naše byla městečkem. Vy
dětí, jste obyvateli toho městečka. Každý z vás má snad ještě
matku nebo otce. Třeba by vás doma bylo více, zakládají si
rodiče na vás, jako byste jedináčky byly, ošetřují vás, spoléhají
na vás, hledí vás vzdělávati, poučovati. Protože pak životem duše
jest Boží milost, opravdová vzdělanost, protožejen ten jest opravdu
živ, kdo v Bohu žije a s Bohem pracuje, přivedli vás k této bráně,
uvedli vás do školy, abyste v životě duševním se probudily, a na
učily se pro Boha, sebe a bližního žití a pracovati; každému z vás,
milení žáci, platí tu na počátku školního vyučování slova, kterými
Ježíš Kristus mrtvého mládence k životu probudil, ke každému
z vás volá tu Ježíš Kristus, Jenž jest cestou a pravdou a životem
naším: Mládenče, tobě pravím, vstaň!
Nuže, povstaňte, milení žáci, kteří snad posud ve hrobě
lenosti, nevšímavosti, lhostejnosti a hříchu jste žili, povstaňte dnes!
Ejhle, sám Pán, jako to mládenci mrtvému učinil, kyne vám
rukou Svou a ku povstání vybízí! Povstaň, kdo spíš, a probuď se
k nové práci a Kristus tč osvítí! Buďte následovníci Boží! Byli-li
jste někdy temností, buďte nyni světlem v Pánu! Jako synové
světla choďte, nebo ovoce světla jest ve vší dobrotě a spravedl
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ností a pravdě! Mějte za to, že zemřeli jste hříchu, ale živí býti
máte v Kristu Ježíši, Pánu našem!
Jaká byla radost matky vdovy, když v náruči své měla jedi
ného syna živého! Jak plesali ostatní, kteří to viděli!
Veliká bude radost učitelů i rodičů, plesati budou ti, kteří
vás znají, až poznají, že jste jinochy, kteří snad ztraceni, zase na
lezeni byli, kteří mrtvi byvše, znova ožili.

Vidím druhého jinocha.
:MistřCa, táže. se Pána Ježíše, »co mám činiti, abych věč
ného života došela ? — »Zachovávej přikázáníc ! odpovídá Ježíš. —
Která pak? Milovati budeš Pána Boha svého, a. bližního jako sebe
samého, cti otceí matku svou, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš.
— »Ta všecka zachovávám<<! odpovídá mládenec. — »Chceš-lido
konalým býti<<,díJežíš, »prodej vše, co máš, pojď a následuj mnec !

— l odešel jinoch smuten od Ježíše. Měl mnoho statkůamiloval
je více, než službu Ježíšovu; statky k vůli Ježíši opustiti, zdálo se
mu nemožným!
Ejhle, přátelé mladí, obraz jinocha vlažného, nerozhodného,
více 0 svět než o Ježíše dbajícího!
»Mládenče, tobě pravím, vstaňx! i vstává jinoch Naimský.
nChceš-li dokonalým býti, prodej vše, co máš, pojď a následuj
mnex! a odchází jinoch lakomý a nerozhodný.
V této chvíli posvátné, milé dětí, kdy k vám Pán Ježíš volá
jako druhdy mládenci Naimskému, povstaňte všechny! Jako vojín
k povelu připravený, jako lodník bystře hledící do dálky po
vstaňte dnes a připravte se k boji, který vás očekává, ke plavbě,
která vám nastává! Vůdcem budiž vám Ježíš Kristus! Všem po
dává pomocnou pravici, všechny chce k životu ctnostnému voditi,
jim radití í pomáhati! Nebojte se tedy nikterak, vydati se na
cestu rokem tímto — máte vůdce nejbezpečnějšího Ježíše Krista!
Provázejí vás na této cestě drazí rodiče vaši požehnáním a mo
dlitbami svými! Říditi budou kroky vaše dobří učitelové vaši!
Nuže, děti mé, povstaňte, ve jménu Pána Ježíše Krista nastou
píme pout svou! Amen.

Fr. Chramosta.

Neděle XVI. po Sv. Duchu.
»Kdo se ponižuje, bude povýšen. .
Luk 14 11.

Veškercn život Spasitele našeho, celý tajenmý Jeho zjev učí
nás překrásné ctnosti — pokoře. Každá stránka Písma sv., každý
pohyb velebné postavy Jeho, vše, co mluvil í činil, jako by volalo
nám: Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem!
Ono tajemné vtělení, kdy zvolil sobě matkou chudou, pokornou
dívku, zrození v chlévě Betlémském, chudičký život a pokorná
smrt dosvědčují, že Sebe Samého zmařil, ponížil se a učiněn jest
poslušným! —
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Také událostí dnešní, kterou podobenstvím vysvětlil, učí nás
pokoře Pán ježíš! »Když budeš pozván na svatbu, nesedej na
přední místo, ale jdi, posaď se na posledním místě. Nebo každý,
kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšeni.
U příležitosti tohoto sv. evangelia dnes, milé děti, něco 0 po
koře vám povím.
Abyste pochopily, co pokora jest, několika příklady vám
vysvětlím. Na kříži mezi nebem a zemí visí Syn Boží. Slunce
praží, hlava mu klesá, žízní trápcn úzkostně volá, lidé plvaji mu
do tváře, posmívají se a rouhají. On mohl by rázem vyprostití se,
než On stává se poníženým až k smrti kříže a volá — Otče,
odpusť jim!
Sv. Alois, jinoch vznešený a bohatý, každodenně klečí na
klekátku v klášteře svém avolá: Prosím vás, blahoslavení andělé,
abyste mne vedli po královské cestě poníženosti, abych po tomto
životě na tvář Otce věčného patřiti mohl!
Alois červená se, slyší-li někoho mluviti o vznešeném rodu
svém, leká se, slyší-li chválu o sobě, nejraději chodí ve spravo
vaných šatech a nikdy v ničem sebe nechválí!
Ejhle, milé dčti, příklady pokory! Mistr pokory a učenník
Jeho! Ani ústrky a opovržení, ani utrpení, ani bolesti, ani chvála
a sláva at“ vás neoddálí s královské cesty pokory!
Bývá to tak s člověkem, dokavad jest chud a neznám, nebo
dokavad vše dobře se mu daří, spokojen jest a štěstí většího
nezná; když však zbohatne, počnou o něm lidé mluviti, nebo
když navštívcn jest utrpením a soužením, zpyšní, jest nespokojen!
»Pokořte sea, dobře radí sv. Petr — apod mocnou rukou Boží,
aby vás povýšil Bůh včas navštívení!< ]. Petr 5, 6. Tedy chvála
nebo hana z úst bližního at“ vás nenaučí býti pyšnými!
Boháč v evangelium řekl sobě, maje mnoho obilí: »Roz
bořím stodoly své a nastavím větších a řeknu sobě: jez, pij,
hodujlc I ozve se hlas: »Blázne, této noci požádám duše tvé od
tebe, ta pak, co jsi nashromáždil, či bude?:
Na smrtelném loži odpočíval veliký boháč. Díval se na
svůj palác, na skvostné komnaty a vzdychal: »Bože můj, jak
jest všecko marné na tomto světě! Já, jenž jsem tolik paláců
a zámků měl, nevím ani nyní, kde v noci přenocuji a kdo mne
na věčnosti přijmelc Mnozí lidé jsou pyšnými, že jsou bohatými!
Krásné statky, domy, šaty, velké služebnictvo, úklony, lichocení
jiných dusí jejich pokoru. Nebuďte pyšnými, milé děti, kdybyste
zbohatly — Hleďte chlubiti se statky duše, poklady duchovními —
dobrými skutky a ctnostmi! Ani jediným penízem, kterým chudáka
můžete oblažiti, v čas nouze tělo své nenasytíte, ani hromadami
drahých kamenů, kterých k rozšiřování ctnosti použíti můžete,
duši svou neozdobíte! Ono nepřátelství, závistnost, úklady, po
míjcjicnost statků, o nichž ježjš Kristus často mluví, nauč vás,
byste bohatstvím nezpyšněly! O, Pane, volejte se sv. Augustinem:
V nebi připravuješ mi nevadnoucí poklady, Sebe Samého a já
bych měl zde na světě zlato, stříbro a drahokamy žádati, které
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i hříšníci mají? jak lituji, že jsem druhdy na ty věci myslil, Tebe
zapomínaje. Krása mnohé také činí pyšnými —- krása tělesná!
Na mnohých dětech lze pozorovati zárodky tohoto hříchu! Opo
vrhují prostým, chudým oděvem, věsí na sebe všelijaké marnivé
ozdoby, nechtí choditi s chudými, obtěžují třebas chudé rodiče
ustavičnými prosbami o nové šaty, svou chůzí, řečí, pohyby rády
se činí zvláštními.
Isabella, královna španělská byla neobyčejně krásná. Než
v kráse i mládí zemřela _a František Borgiáš, vznešený šlechtic,
slyše o smrti její, dal si rakev otcvřiti, by naposledy krásu
královninu viděti mohl. Uviděv však místo svěží druhdy tváře
obličej prohnilý, zvolal: jest to ta královna, která před několika
dny tak čarokrásná byla. jest to týž spanilý obličej? Bože! jak
ubohý jest člověk, že věcem pomíjejícím přikládá srdce, že tak
velmi pečuje o ty, kteří krásou vynikají?
František zcela se potom obrátil k Bohu a stal se členem
řádu sv. Ignáce.
Když tedy, vy milé děti, které obdařil Bůh krásou tělesnou,
povážite, že krása ničím není, než prostředkem mnohých nepra—
vostí, příležitostí ku hříchům, tu podle příkladu mnohých světic
a světců, kteří krásou těla vynikali, více dáte sobě záležeti na
kráse duše, jejíž základem jest pokora.
Ku konci poslyšte, kterak sv. Augustin o potřebnosti pokory
rozmlouvá: Není jiné cesty, po které bys k pravdě dojíti mohl,
než té, kterou Bůh Sám, vida slabost kroků našich, nám ustanovil.
jest to po prvé, po druhé i po třetí cesta pokory — a kolikrát
koli bys se mne otázal, vždy bych totéž odpověděl, ne proto snad,
jako bych jiné rady nevěděl, ale proto, že cokoli počínáme,
v čem pokračujeme, co dokonáváme, nutně provázeti má pokora,
nemá-li nám to z rukou vzíti pýcha. Neboť obávati se jest,
abychom dobré konajíce, zásluh zbaveni nebyli žádostí po chvále
za své skutky. jako Demosthenes, otázán byv, které jest nejprv- .
nčjším přikázáním v řečnění, odpověděl — výslovnost, tak i já
na otázku, která jest nejpřednější přikázání náboženství křesťan
ského, odpověděl bych — pokora. Amen.

Meles—N

Frant.Chramosta.

List—y vědecká.
www
Jak nakládal Lutr s Písmem svatým.
Biblicko-exegetická úvaha.
Napsal Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování)
>Lutherum infalsasse ac pscudermenia sua.
vitiasse scripturam utriusque testamenti,
certius est, quam ut negari queat.<

Wice lius, De arbore bona 1545.

Ad B)
Toto v krátkosti předeslavše, ohlédněme se již po herme—

neutických

zásadách,

jimiž řídil se Lutr u vykládání sva—

tého písma.
,
Lutr, věda dobře, že jeho učení písmu naskrz 'odporuje,

vždyť vyznal sám, že je nesnadno učení to z písma doká
zati,-"9)nucen byl text bible svému učení přispůsobiti,
by se
zdálo, že jedno s druhým souhlasí. V ohledu tom pozoru hodný
je výrok Vicla, vrstevníka to Lutrova a muže theologickým
vzděláním nad jiné vynikajícího.

starého i nového zákona zfalšoval

íGO) — písmo

a svým falešným

pře

kladem znetvořil, jest takjisto, že to popřiti nelze.c _
Lutr obral si úlohu eklektika. Co do jeho systému se hodilo. přijal,
co mu odporovalo, buď vynechal aneb tak vykládal, by se zdálo,

“)Sr—ovn.
Dollinaerlc.pag.179a
Vicel

"") Apud: Dóll ingcr |. c. díl ]. pag.n121. Podobně charakterisuje
nakládání s biblí tehdejších protestantských kazatelů řka: >Místa

písma, kterájim odporují. překrucují a vykládajív jiném smyslu nebo
falešně je překládají aneb mlčením pomíjí vc sv 'ch kázáních aneb

zamítají jich s odporem neb dokonce s posměchemc. .. c. pa 120 a n.
Jinde praví týž o kazatelích, že s písmem nezacházcjí prostě a důstojně jak
se sluší na pravé křesťany, nýbrž užívají, čtouce je) úskoku a lsti bud' že

je falešně překládají aneb dle svéhovýmyslu vysvětlují

aneb po

způsobu bludařů uštěpačné s ním nakládají.
llnilce duchovní.
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že vše dobře souhlasí. Kde nemohl průkaznosti písma uniknouti
a váhu jeho zvrátiti, utekl se k vytáčkám aneb snažil se, což bylo
jeho obyčejným úskokem, věc láním neb žertem odbýti.6)
Svému převrácenému učení obětoval »reformatorc písmo,
an jeho přesný text buď porušil aneb přesný text falešně přeložil
a křivě vykládal, jak se nám níže ukáže. Upraviv takto tendenčně
text bible po stránce kritické, upravil tím nepřímo i půdu pro
své rovněž libovolné zásady hermeneutické.
Vycházeje, jak jsme výše viděli, z křivé zásady, že Kristus
všecko Sám za lidi vykonal, že je nejen vykoupil, nýbrž i zákon
Boží za ně vyplnil 1") a tím věřícím ospravedlnění zjednal, tak že
nezbývá člověku nic více činiti, než aby dílo Kristovo ochotně
přijal a vírou beze všech dalších podmínek si je přivlastnil, stanovil

[.utr následující hlavní exegetickou zásadu:
I. Bibli třeba veskrz vykládati tak, aby výklad sloužil ke

cti a slá vě Krista

a k rozmnoženíjeho působení pro spásu

člověčenstva. Důsledek této zásady byl:
1. Vše, co písmo ve věcech věčného spasení člověku ukládá

a od něho žádá, třeba co nejvíceseslabiti

a odstraniti,

poněvadž by to bylo na úkor díla a zadostiučinění Kristova. 53)
Domnělý základ k této zásadě založen byl tvrzením:

2. Clověkjenaprosto neschopen, něco záslužného

pro život věčný vykonati

a nemůže ani spolupůsobením

s milostí Boží nějaké vnitřní spravedlnosti dosíci, poněvadž by se
vjednom i druhém případě velikost díla Kristova zmenšila ajeho
čest a sláva ujmu vzala. Proto:
3. Nesmějí se biblická místa, jež ukládají člověku konání

dobrého, bráti vážně a doslovně,

poněvadž »a praecepto ad

',)osse non valet conclusio<. Písmo chce, tak mínil reformator,
:akovýmí požadavky člověku pouze jeho naprostou nedostatečnost
.: dobrému dokázati; aneb místa taková třeba rozumčti o díle

Kristově,

jcnž zákonu Božímu za lidi Sám zadost učinil“)

'") Toto počínání Lutrovo u vykládání písma, jež sobě i jeho stoupenci
': plné míře přisvojili, ukáže se nám během této práce v náležitém světle.
6') Srovn. co bylo svrchu otom řečeno. Významnájsou slova Sch “' en k
ieldova. jenž byl vrstevníkem Lutra a sám »reformatorcmc v Slezsku,
o Lutrově nauce. »Darauf— dokládá týž —-verlasscn sich die armen Menschen,
nalten dafůr, dass es gleich genug zur Seli keit sei, wenn sie Christum allein

nistorischer

Weise annchmen und ůr den Seligmacherhalten, ob es

\rohl ohne Erneuerung

des Herzens. ohne Busse und Besse—

rung des Lebcns geschieht

Christussoll ihnen mit seinemGenug

ihunihr gottloses und unbussfertiges Leben decken, und .. .

das Bose hell'en bestžittigenc. Srovn.Dóllinger l.c. pag. 260 a nn.
“. ByloťzásadouLutrovou: »Credere debes, te habere justi
tiam, et nisi credideris. te esse justum, ínsigni contumelia et blas
p hemia afficis Christumc.

Comment.in Gal.). Tedy přes všechen odpor

srdce, přes všecky výčitky svědomí má se člověk za spravedlivého považovati,
.ná sám sebe oklamávati!
r") >Quid christiano cum operibus.> Quid prosunt opera? An non sat
operum Christus fecitc? Tak Vicel o nauce Lutrově. Viz Do l l i n ger
]. c. díl ]. pag. 70.
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Převrácenost a nicotu uvedených pravidel cítil zajisté nejlépe
Lutr sám, a proto, aby jejich lichost poněkud seslabil a světu
spolu ukázal, že stojí na půdě zdravých hermeneutických zásad
a dle nich u vykládání písma si vede, prohlásil sice přesné
exegetické pravidlo:
Il. »U vykládání pisma třeba se přidržeti prostého smyslu
který z textu sám sebou plyne. < Než věda dobře že by své
liché učení o ospravedlnění, drže se tohoto pravidla, ani obecnému
lidu, neřku-li vzdělanějšim třídám dokázati a přijatelné učiniti
nemohl, obmezil tuto zásadu připojením doložky: »Leda by

některý článek víry zabraňoval, takové biblické

místo v prostém smyslu vykládati; neb v takovémpří
padč dlužno dáti přednost Článku víry před písmem

a písmo dle onoho článku víry vykládati.:“"')
Nastínčnými zásadami, jichž převrácenost a umínčnost bije
do očí, a které jsou vším jiným, jen ne přesnými a objektivnými
zásadami exegetickými, připiavil si Lutr pio své >rel'ormačnía
působeni jak sluší půdu též na poli biblické exegese; v nich
obsaženo jest pravé východiště celého neblahého jeho díla v oboru
vykládání písma a zároveň klíč k posouzení tohoto odvážlivého
a bezpřikladného počínání. Pakliže ovládala Lutra tendence, když
začal nové učení přednášeti, ovládala jej tím více, když se snažil
nové učení z písma dokázati.
Po tomto částečném odbočení od svrchu položené these,
jež se nám pro její všestranný rozvoj a náležité posouzení pro
spěšným býti vidělo, poněvadž podvratné dílo rieformatorac, jež
nemá v dějinách kritiky vůbec, a kritiky biblické zvlášť, sobě
rovného, v pravé svčtio staví, jest na čase k dílu Lutrovu bližc
přistoupiti a jeho nakládání s bibli místnčji vylíčiti. — Poněvadž
z dosavadních \ývodů smýšlení i veškerá tendence Lutrova, které
obětoval nejen přesnost, ale i správný výklad bible, s důstatek
vysvítá a nad to i zásady, jimiž se při této málo čestné práci
řídil, prfů\odny jsou, budeme se moci v doličení obiazu, jak
reformátor s biblí nakládal, stručnčji vyjádřiti.

A) lnterpollace Lutrovy.
Poněvadž považoval Luti list sv. Pavla k Římanům

Galatským, jakož i skutky

apoštolské

a ku

za hlavní hradbu

a nepřemožitelnou tvrz své liché nauky o ospravedlnění, za
počncme čelnějšími místy z těchto sv. knih, jež »reformatorc ve
"“) Pro zvláštnost této zásady chceme tuto vlastní slova Lutrova uvésti:
rIch habe oft uesagt ——plaví on — dass, \\er in der hl. Schril't studieren

will, soll je daraul sehen, dass er auf den einfáltigen Worten bleibe, und je

niclitdavonabneiche,
denn irgend
ein Artikel
des
Glaubens,
dass mesnze“inge
míísseanders
verstehen.
denndie
\Vortcn lautenc. \Vyd.mVal1che.
111 23..) Pioto stanoví Lutr, že třeba biblická

místa, jež mluví o dobrých skutcích. zcela jinak vykládaii, než jak zni; tu
musí rozhodovali článek »o ospiavedlňujicí víře bez skutkůc. (L. c. VII. 2060.).
53*
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svém překladu sv. Písma zřejmě porušil, k nimž připojíme jiné
sv. knihy nového i staiého Zákona, jež stihl týž osud, an se Lutr
odvážil i tyto knihy na četných místech zjinačiti.
V listě k Římanům
(3, ZO.)praví apoštol národů: »Skrze
zákon (přichází) poznání hříchua, kde třeba dle souvislosti a dle
celého dovodění apoštola doložiti: »ale nikoliv milost k ospra
vedlnění.: Dle svého názoru o mravním zákonu, který nemůže
žádný člověk pro svou křehkost a náchylnost k zlému naprosto
zachovávati a který dle učení Lutrova byl jen proto prohlášen,
aby člověk poznal svou neschopnost k dobrému “) nerozpakoval
se Lutr přidati do textu slovo jen a přeložíti: »Skrzc zákon (při
chází) jen poznání hříchu.: Netřeba podotýkati, že vsůvkou jen
byl smysl tohoto textu zcela změněn a on novému systemu při
spůsoben. 67)
Rím. 3, 23. praví apoštol: »Všichni (židé i pohané) zajisté
zhřešili a potřebují slávy Božíx, — čím dává na srozumčnou, že

kdo milostí Boží byl ospravedlněn, hříšníkem býti přestal,
že
tudíž ospravedlnění člověka vylučuje stav dřívější jeho hříšnosti.
Poněvadž Lutr, jak bylo v nástinu jeho učení dokázáno, tvrdil,
že i spravedlivý hříšníkem zůstává, 69) že hříšnost člověka jest

následkemjeho naprosto porušené přirozenostisg)permanentní,

zaměnil výrok apoštola tak, by zdál se jeho učení nasvědčovati.
Cas minulý jehož užil apoštol změnil v čas přítomný a přeložil:

»Všicknijsou hříšníci:

atd.

Proslulým stalo se místo Řím. 3, 28.: »Máme za to, že člověk
ospravedlněn bývá skrze víru bez skutků zákona:, jehož Lutr po
celou dobu svého odboje proti Církvi co nejhlavnější zbraně
k dokázání svého systemu v nejrůznějších obratech užíval. Ze
souvislosti řeči a z dovozování apoštola vysvítá, že potírá do

mýšlivou pýchu

židů, že mohou pouhým zachováním zákona,

“) Ztad jest si vysvětliti Lutrův odpor a nenávist proti zákonu, tak

žejejnazýváromnium malorum. haeresum et blasphemiarum
sentina

rn, quia tantum urget pcccatum, accusat, et) terretc. (Comment.
ze svědomí vyhostiti
a jim co nejvíce

in Gal'd-t
pohr
atProto třeba zákon

I"') Podobně přidal Řím. 4, 15. v slůvku jen: >Zákon působí jen hněva
(stanoví a obsahuje trest za přestoupení). Samozřejmo rozumí apoštol zákon,
jak si jej židé představovali, odloučený od víry v Krista a jeho milosti.

Srovn. výše otom uvedené vlastní výroky [utrovy. V ohledu tom
dokládá týž i o samých svatých: »Ouandoque etiam accidit, ut sancti labant ur

ctdesideria

ipsius carnisperíi

ciantc. Sed<juamlibctillapeccata

grandia sint, tamen non ex contemptu Dei et destinata malitia, sed cx in
íirmitate commissa sunt

A jinde praví: »Secundum carnem (ljuotidie adhuc

contra Gomnia praecepta Dei peccamusc. Opp. lat. Jen.lV19..)
6")Poněvadž je dle Lutra hřích dědičný sama přirozenost

a pov aha člověka. jest všecko. co člověk myslí, mluví neb činí hříšné,
ježto se ustavičně pohybuje v hříšném ovzduší. I dokládá dokonce: »Peccatum
est hoc totu m, uod natum est ex patre et matrec. (Ve výkladu žalmu 50.;.
Jinde pak píše: »-xperientia docel, quod nascimur cx immundo seminc et
contrahímus ipsa ex natura seminis ignorantiam Dei, odium et contemptum
Dei, incredulitatem crga Deum, inobedicntiam, impatientiam et similia gra
vissima vitiac (Comment. in Genes.).
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který dle jejich domnění měl věčně trvati, dojíti ospravedlnění
a spasení, aniž by jim bylo třeba víru v Krista a jeho zákon
přijati. Porážeje tento klam, učí apoštol, že nikoliv konáním
skutků zákona (Mojžíšova) může člověk dojíti ospravedlnění
a smíření s Bohem, nýbrž jedině vírou v Krista, Jenž jest Vy
kupitelem aPosvětitelem všech lidí (židů i pohanů) a skrze Něhož
dostává se lidem ospravedlnění z pouhé milostí beze všech před

cházejicích zásluh a skutků zákona. 7") Apoštol nestaví

proti

sobě víru v Krista a z této (živé) víry pocházející dobré skutky,
vždyť na četných místech připisuje výslovně dobrým skutkům

ospravedlnění7') nýbrž nevěra

v Krista

a spoléhání se na

skutky zákona z vlastní síly (bez milosti Boží) vykonané z jedné

a víra v Krista a ospravedlnění z milosti Boží z druhé strany
tvoři u něho protivy.")
Aneb můžeme též říci: Skutky zákona,
viřc v Krista předcházející, člověka ovšem ospravedlniti nemohou,
ne však ony dobré skutky, které jako dobré ovoce z víry vy
plývají.7") ——Lutr, vyloučiv z ospravedlnění člověka všeliké jeho

spolupůsobení

s milosti Boží a tvrdě, že jediné vírou člověk

spásy dochází, nucen byl za :skutky zákonaa prohlásití nejen

skutky víře v Krista předcházející,
nýbrž i skutky s milostí
Boží, již Kristus lidem zjednal, vykonané, vyjma jedině viru.
Aby se zdálo, že jeho učení na písmu se zakládá, porušil text,
přidav do něho významné slovo pouze (allein), tak že se vjeho
bibli četlo: »Máme totiž za to, že člověk ospravedlněn bývá
pouze skrze víme. Pro tuto změnu textu přísně kárán, odpo
věděl Lutr známými slovy: »Sic volo, sic jubco, sit pro ratione
volnntas.: Neméně významná jsou slova, jichž vzhledem k tomuto
porušení textu na jiném místě užíváa »I.ituji, dokládá s pravým

cynismem —-že jsem ještě nepřidal všech, totiž: beze všech
skutků všech zákonů, aby to bylo úplně a zaokrouhlené vy

jádřenoa “)

Podobně zfalšoval :reformatora důležité místo Řím. 3, 25.
Správný text zni: »jehož (Krista) Bůh vydal za smirce skrze
víru v krvi jeho k ukázání spravedlnosti Své pro odpuštění pře
") Usečnčvykládá Fsti us: »llominem justilicari per fidem,quajustitíam

apprchendat,etiamsí legis opera non adfci at ca videlicet,quae
sola cognitione Iegis adjutus fecerítut quac ad justitiamnihil
con<lucant<. (Comment. in epp. i\postoli Pauli-.
)Srovn. na př. Řím. 2. 13., Žid. 11, 1. a nn., Mat 7, 21. atd.

") Proto rozlišuje apoštol vždycky :skutky zákonac od (1o b rých
sk utků, jež jsou účinkem víry v lxrista a podporující milosti Boží. Mimo
to nikde nepravi apoštol že člověk nedochází spasení dobrými skutky,
nýbrž (_pouhou) vírou v Krista. Toť výmysl »reformatorac.
hodně praví k věci sv. Augustín: »Opera sunt ex lide, non ex
operibus lidesc. A sv. Řehoř dokládá: >Non virtutibus venitur ad lidem,
sed per ňdcm venitur ad viitutesc.
") Přihlížcje k tomuto neslýchanému počínání, praví ironicky výše
jmenovaný Vicel: »Was Luther allein lehrt, ůbersetzt, disputirt, schreibt,

das muss recht

sei n, und \\enn es gleich (hristus selbst unrecht spráche,

oder. damit ich íhm nachspreche, \\enn gleich_ dic ganze Welt dadurch zu.
'lrúmmern gehcn sollte—.Viz Dbllinger I c. str. 30.
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dešlých hříchům Patrně rozumí apoštol výrazem spravedlnost
nejen spravedlnost Boží, která Bohu přináleží a v něm bytuje,
nýbrž i onu spravedlnost, kterou Bůh hříšníka ospravedlňuje. 75)
Lutr však, aby toto místo jeho nauce o ospravedlnění neodpo

rovalo, vykládal je o spravedlnosti passívní,

Kristem modo

vicario lidem zjednané, které se člověk vírou uchopuje a již se
jeho hříchy přikrývají. Zaměniv tudíž původní text, přeložil: »Aby

Bůh poskytl75)

spravedlnost (lidem),jež před ním platím,

čím byl nejen text ale i smysl úplně znetvořen. Touže tendencí
veden, změnil Lutr i jiná místa, jež mluví o spravedlnosti Boží
v udaném smyslu a zaměnil spravedlnost Boží v spravedlnost,

která před Bohem platí.

Důsledně nucen byl Lutr zkomoliti i verš 26. téže kapitoly,
an s v. 25. úzce souvisí. Přesný totiž text zní: »K ukázání spra
vedlnosti Své v tomto čase (t. j. vydal Bůh Syna Svého za smírce),
aby Sám spravedlivý byl (Bůh) i ospravedlňující toho, kdo jest
z víry ježíše Krista.a Poněvadž zde učí apoštol, že Bůh není
toliko Sám v Sobě spravedlivý, nýbrž i zdrojem veškeré lidské
spravedlnosti, an věřící ve Svém milosrdenství na milost přijímá, 77)
hleděl »reformatorc, citě dobře, že jasná slova apoštola celý jeho
system porážejí, pomoci si tím, že přidal do textu opět slovo

»jediněc a zkomolil text: Aby (Bůh) jedině

Sám spravedlivý

byl a ospravedlňoval . . ..
„
Podobného násilí a porušení biblického textu dovolil si Lutr
Rím. 8, 3. 4. Apoštol tu praví: »Co nemožné bylo zákonu (Moi
žíšovu), to (spůsobil) Bůh, poslav Syna svého v podobenství těla
hříchu (těla lidského) a z hříchu odsoudil hřích na těle.: ")
Poněvadž dle nauky Lutrovy, jak bylo svrchu vyloženo, ospra

vedlněníčlověka není vniterné
něco zevního

a skutečné,

nýbrž pouze

a cizího, an se hledí spravedlností Kristovou jako

nějakým pláštěm přiodíti, při tom ale hříšníkem zůstává, zaměnil
Lutr právě uvedený text a přeložil: »(To učinil Bůh) . . . a od
soudil hřích na těle hříchemm totiž tak, že za hřišniky stal se
“) Obojí spravedlnost třeba zde rozuměti i tu, kterou je Bůh sá m
v Sobě spravedliv i onu, kterou člověka skutečně Svou milostí spra
vedlivým činí. Spravedlnost prvá ukázala.se zvláště ve vykupitelském dilc
Kristově, ana takovou obět za hříchy lidské žádala, spravedlnost tato jeví
se stále a napořád, kdykoli Bůh člověka na milost přijímá a jej ospravedlňuje.
Každý jiný výklad je jednostranný.
7“ 1 tento překlad je nesprávný a zřejmým porušením původního textu,

jenž mluví,o manifestaci
&nikoliv o poskytnutí spravedlnosti Boží.
". Usečnča vhodné vykládá Esti us: »jesum dedit Deus propitiatorcm,
ut et ipse agnoscatur justus in se et praeterea auctor justitiae in a liis,
qui in Christum crcdentes justitiam ab eo cxpeclant.:
") Velice jasně vykládá toto poněkud obtížně místo slavný Tirinus,
řka: »Christus, indulus natura humana, per oblationem carnis suae in cruce
damnavit peccatum et dominio, quod instar tyrani in homincs usurpabat,
spoliavit idque ob gravissimum peccatum ab ipso pcccato (hřích uvádí se
jako osoba) admissumc, že t. nespravedlivě hřích Krista usmrtil a tim svrcho
vaného zločinu se dopustil. Pro svrchovaný tento hřích byl hřích (jako ne
přátelská moc) od Boha odsouzen.
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Kristus

sám hříšníkem.<:

Tím mělobýti dokázáno, oč

Lutrovi hlavně šlo, t. j. člověk zákonu zadost učiniti nemůže

a že proto Kristus sám zákon za něho vyplnil! Tomuto
učení odporuje ale též verš 4. téže kapitoly, jelikož apoštol vý

slovně praví: >Aby spravedlnost (přikázání) zákona vyplněna
byla v nás:, t. j., jak slovutní exegetové vykládají, abychom
mohli zákon a jeho požadavky plniti, (co bylo dříve pio mdlobu
těla nemožné), proto odsoudil Bůh hřích v svatém těle Kristově,
které vydal on v obět za hříchy lidské ku shlazení jich. 7") Místo
toto zřejmě tudíž dokazuje, že člověk spravedlnost (přikázání
zákona Božího) zachovávati může a že k tomu vykoupením
a zjednáním potřebné milostí Kristem uzpůsoben byl.
Poněvadž písmo na mnohých místech připisuje ospravedlnění
víře,3') a o četných osobách dokládá, že byly shledány spra
vedlivými před Bohem,8') jichž tedy spravedlnost byla pravá
a skutečná (a nikoliv pouze zevní a cizí), hleděl Lutr ona místa
seslabiti tím, že je vykládal o ospravedlnění člověka p o u h o u

vírou

jakožto jedinou, vše ostatní vylučující podmínkou ospra

vedlnění.

Proto přeložil Rím. 10, 4.:

»Neb konec (cíl) zákona

(Mojžíšova)jest Kristus, kdo v nčho včří,s'-') jest spravedli

vc,

kdežto () originálu stojí: »Konec zákona jest Kristus k spravedlnosti
každému věřícímuxz jindy opět porušil svatý text tím, že místo

výrazu spravedlivý,
Tak

užil ve svém překladu slova náb ož n ý

na př. v l. Mojž. 6, 9. místo:

»Noe byl muž spravedlivý

a dokonalý v rodech svýcha položil. »Noe byl muž nábožnýc
atd.; v knize jobově (22, 3.) místo: Co prospívá Bohu, budeš-li
spravedlivýa. Lutr přeložil: »Co prospívá Bohu, že se činíš tak
nábožnýma.> laktéž zaměnil výraz spravedlivý v slovo nábožný

Mat.1,.19, Mr.,620.; luk. ,16.,225.

23,50.aj.v

Podobhě hleděl Ltltr svému učení přizpůsobiti list smtého
Pavla ku Galatským,
kterého tou měrou zneužil, že napsal
k němu zvláštní tendenční výklad, jenž stal se záhy nejoblíbenější
knihou stoupenců Lutrových. 33) V listě tom (2, 17.) praví apoštol:
»že máme hledati ospravedlnění skrze Krista a ne od zákona
Mojžíšovac. Z toho odvozuje Lutr, že pouhá víra k spasení postačí,
dokládaje, že jest to rouhání a zrazením Krista, jestliže se spása
připisuje——
zachovávání zákona a konání dobrých skutků. 5*)
"') Stručně a při tom jasně Estius:
»Condemnavit ct dcstruxit pec
catum Deus in carne (sc. Christi) per carncm Filii sui suspcnsam et morti
licatam in crucec

")Gal.3,6.,Ži.d

11,1. ann.. Skut. 15, 9.; Řím. 5, 1. atd.

“') 1.M ojž. 5, 24., Žid. 11. 1. ann.
“) Netřeba dokládati, že vírou rozumí Lutr často důvěru, kterou si
člověk spravedlnost Kristovu přisvojuje.
\Lu tr sám vysoce cenil dílo to a vyznal: »Epistola ad Galatas est

mea epistola,

cui me despondi

e souvěkovcireformatorachvály

o něm nešetřili, rozumí se samo sebou
“) Níže (3, 10., odůvodňuje apoštol svůj výrok slovy: >Nebo kteří ze

skutků zákona jsou pod zlořečenstvímjsou.: Sv. fomáš Akv. vykládá: »Ze
skutků zákona býti jest důvěru skládati ve skutky zákona a jimi ospra
vedlněnu chtít býti.: Aneb můžeme též říci: »Býti ze skutků zákonau znamená

—796—
jako zneužil Lutr obou dosud jmenovaných listů svatopavel—
ských pro svou bludnou nauku o ospravedlnění, podobně zneužil

skutků

apoštolských,

které celým svým obsahem — jak se

domníval — jeho učení potvrzuji.35) V kap. 13. v. 38. a 39. di
t. apoštol národů: »Protož známo vám buď, muži bratři, že skrze
toho (Krista) zvěstuje se vám odpuštění hříchu a ode všeho, od
čehož jste nemohli skrze zákon Mojžíšův ospravedlnění býti,

(v. 39.) skrze toho každý, kdo věří, ospravedlněn

bývá.:
Misto toto jest jedno z oněch klasických míst, kde
apoštol své učení o ospravedlnění a o poměru starého zákona
k zákonu novému několika málo slovy jasně a úsečně vyložil.
Exegetové katoličtí vykládali místo toto vždy tak, že mluví
apoštol o nedostatečnosti starého zákona v příčině dojití věčného
spasení, poněvadž odpuštění hříchů a pravého ospravedlnění lidem
Zjednati nemohl, ukládaje sice velikých povinností, ale nepodávaje
potřebných prostředků k plnění jich. Proto také vzal tento zákon
za své. Lutr však, cítě dobře váhu výroku apoštola, tvrdil, že dle

slov apoštolových nejen zákon Mojžíšův, nýbrž i zákon

mravný

platnosti pozbyl, z čeho odvozoval, že dobrých skutků, jež tento
zákon velí, k spasení netřeba! Aby čtenáře v této domněnce
utvrdil, porušil opět biblický text a přeložil: »Protož známo vám

buď . . . ospravedlnění býti. “) Kdo ale v toho (Krista) věří,
jest spravedlivý,“
čim byl smysl tohoto místa, jak ani do
kládati netřeba, úplně změněn.
Skut. 13, 48. čteme: »Slyšíce to pohané (že totiž apoštol,
židy opustiv, k pohanům se obrátil), zaradovali se a velebili slovo
Páně a uvčřilia. V tomto obrácení pohanů vidi 7Lutr důkaz, že
dobre skutky neospravedlňují, nýbrž pouze víra
Slova Skut. 15, 28.: »Vidělo se zajisté Duchu Svatému
i nám, žádného více břemene na vás nevzkládatic — zpřevrátil
rcformator v ten smysl, že se má »břemenema rozuměti zákon
lásky, poněvadž v předcházejícím otom se vykládá, že zákon
starý pozbyl platnosti.
Spor o zachovávání starého zákona (Skut. 15,6. a nn.) považoval
Lutr za spor o potřebě dobrých skutků k dosažení věčného
života, čemu všecek text a veškeré exegetické zásady odporují;
tolik jako v zákon, v jeho skutky a obřady důvěřovati, na nich sobě (po
způsobu židů) zakládati & od nich spásu očekávati.
“) Za téji příčiny
vybízí
Lutr»Propter
své stoupence,
aby siplus
tétodiligere
knihy co
nej
více vážili
pilně četi
řka:
hanc causam
et dili
gentius legere hunc librum debemus, quod firmissima testimonia continet,

quae certo consolari et erigere nos possunt contra papistas, quorum abomi
nationes et larvas impugnamus et damnamus doctrina nostra, ut Christi bene
ficia et gloriam illustremus. . [Comment in

5") Samo se vidí, že porušil Lutr i souvislost v. 39 s v. 38., an je
tečkou od sebe oddělil.
57) ůbee kdykoli vypravují skutky apost. o obrácení pohanů na víru
křesťanskou (na př. 8,27; 10, 1. a nn.), klade Lutr vždy veliký důraz na to
že se jim této milosti dostalo beze všeho jejich přičinění a bez všelikých
dobrých skutků.

—797—
ano odvážil se dokonce tvrditi, že hned původní církev po
blou dila, když stanovila závaznost (mravního) zákona a potřebu
dobrých skutků. ss)
jinou důležitou změnu textu dovolil si Lutr v prvém listě
ku Korintským
], 30. Dle originálu praví tu apoštol: Kristus
stal se nám před Bohem moudrostí aspravedlnostíc, z čeho plyne,
že je Kristus zdrojem a původcem našeho poznání Boha a ospra
vedlnění. Lutr však zjinačil text a přeložil59): »Kristus učiněn
jest nám od Boha moudrostí a 5pravedlností,a kterážto slova
vykládala se potom arci tak, že se nám to, co Kristus vykonal,
od Boha za spravedlnost přičítá, jako bychom to byli sami vy
konali, — výklad to zcela lichý, jenž činí slovům apoštola násilí. ——
]iné porušení textu přichází v témže listu 15, 20. Dle přesného
textu praví apoštol: »Kristus vstal z mrtvých, prvotiny těch,

kteří zesnulic;

místo toho přeložilLutr: »Kristus . . . prvotiny

těch, kteří spí-, z čeho mohlo by se uzavírati, jako by i duše
Kristova mezi spícími se nalezala. — V druhém listě ku Korint
ským (5, 21.) dokládá apoštol: »Toho, kterýž hříchu neznal
(Kristus), učinil (Bůh) za nás hříchem (obětí za hřích), abycnom
my učinění byli spravedlností Boží (spravedliví před Bohem)
skrze nčho.c I toto místo bylo Lutrem tendenčně změněno, jakoby
apoštol chtěl říci, že nám Bůh vykonané dílo spásy Kristem
nabízí a ujetím ho vírou, že docházíme před ním spravedlnosti.

V listě k Filipenským

3, 9. mluví apoštol o spravedlnosti,

která není ze zákona, nýbrž z víry v Krista a kterou jedině
můžeme býti s Kristem spojení a ospravedlnění. Lutr zkomolil
text úplně k podepření svého systému, an stanovil, že mluví
apoštol o spravedlnosti, již Bůh víře přičítá, čemu nejen text,
nýbrž i veškerá souvislost odporuje.

——

Poněvadž člověk dle Lutra zákon plniti a dobré skutky
konati nemůže, ježto by to zásluhám Kristovým, jenž za nás všecko

sám vykonal, bylo na ujmu, upravil texty, jež mluví o svatosti
člověka tak, že se rovná tato svatost úplně jeho spravedlnosti
dle učení Lutrova, že to není svatost skutečná, nýbrž Bohem
člověku pouze darovaná, připočtená. Proto přeložil Exod. 22, 31:
»Muži svatí buďte pro mne,: místo: Muži svatí buďte mi.: —
Rovněž tak přeložil Luk. 1, 75.: »(Abychom sloužili Bohu)

v svatosti a spravedlnosti, jež se mu líbí:,
a spravedlnosti

místo: »V svatosti

před ním.“ ——-Vžalmu 50, 12. se praví: »Srdce

čisté stvoř ve mně, Bože, a ducha přímého obnov v útrobách
mých“ ; Lutr však, jehož vedla a svedla i zde dogmatická tendence,
přeložil: »Srdce . . . a dej mi nového, jistého ducha“, čím
měla býti odůvodněna jeho nauka, že spravedlnost a svatost
pocházející ze skutků, nedá člověku dojíti jistoty v příčiněvěčného
spasení, ustavičně jej znepokojujíc a sužujíc, kdežto naopak, když
“) Vyd. Valch. XI. 431.
59)Lépe vysvítá porušení textu z německého Lutrova překladu, kde

stojí: »Welcher uns gemacht ist von Gott zurWeisheitund Gerechtigkeitc.
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si pevnou vírou sprawdlnost Kristovu přisvojuje, kýžené jistoty
a vnitřního pokoje dochází. D") — Za tímže účelem porušeno
bylo místo v knize Přísloví 16, 2. Dle přesného textu čteme tu:
»Všecky cesty člověka zjevné jsou očím jeho, Hospodin jest,
jenž váží duch ya (myšlení lidská). Reformator však tendenčně
přeložil: »Každému zdají se jeho cesty býti čisté, ale jedině
Hospodin činí srdce j i stým,c čím byl smysl opět zcela změněn.

B) Glossy Lutl'ovy.
Vytknuvše nejhlavnější interpollace, jichž sobě Lutr v zájmu
svého učení ve sv. písmu dovolil, přistupujeme k dolíčení jiného
způsobu, kterým hleděl »reformaton v míře nejvydatnější'smysl

bible převrátiti, k jeho vy 5 vě t 1i vká rn neboli glo ssám,
z nichž pouze nejčelnější stručně uvedeme. Zachovával-li Lutr
v jinačení biblického textu z příčin snadno pochopitelných ještě
jakousi umírněnost, překročil ji, — jak se přesvědčíme — ve
svých glossách naprosto. Dav se strhnouti stranickou vášní, ne
ostýchal se způsobem neslýclmným, v němž jeví se právě tak
jeho zarytost jako lehkovážnost u vykládání bible, smysl pře
mnohých textů biblických proti všem exegetickým zásadám úplně
převrátiti a čtenáře v blud uvésti. Glossami bylo porušení textu
dovršeno a čtenářům bible Lutrovy stále vštěpována domněnka,
že pouze vírou lze dojíti spasení.
Začneme glossami nejprvé ku starému zákonu.
V prvé knize Mojžíšově 8, 21. čteme: »Smysl a myšlení
srdce lidského ke zlému nakloněna jsou od mladosti jejich.<
Patrně je zde řeč o hříchu prvotném a jeho následcích. Lutr však
vykládá slova ta o úplně porušenosti přirozenosti lidské hříchem,
následkem čehož nemůže nikdo zákon Boží bez hříchu zachovávatí;
tudíž nedocházíme ospravedlnění vlastní svatosti, nýbrž pouze
vírou v Krista.
Nemalé nesnáze působilo Lutrovi místo (V. Moj. 30, 11. a 14.):
»Přikázání toto, které já (Hospodin) přikazuji tobě dnes, není nad
tebou . . . ale velmi blízko tebe jest řeč . . . abys činil jia, —
z čeho jasně a nezvratné plyne, že může člověk zákon spásy za
chovávati.'-") Nahlížeje dobře pádnost těchto slov, 0 která se
celý jeho system rozrážcl, hleděl se jim vyhnouti sofistickým vý
kladem, jako by Mojžíš chtěl pouze říci, že židy všemu učil
a jím všecko (všecka přikázání) představil, čeho jim věděti třeba,
tak že nemají výmluvy, jako by toho nevěděli.“2)

Zvláště v žalmech

připojil reformátor mnohých vysvě

tlivek, jimiž se smysl textu úplně mění. Ze slov žalmu 1, 3
»Bude jako strom, jenž ovoce své vydá časem svýma, odvozuje
učení, že jsou všecky skutky člověka, který věří, úplně stejné! —
'") Vyd. Valch. V, 851.
" Srovn. V. Mojž. 30, 6. a 8., kde jest řeč o milování Boha z celého
srdce a z celé duše a o zachovávání všech přikázání Hospodinových.

“.)Vyd Valch. Ill. 2380

——799—

V žalmu 5,10.:
»Nebot není pravdy v ústech jejicha zaměnil
nejen výraz pravda v slovo jistota,
nýbrž přidal ještě úplně
lichou vysvětlivku: »jejich učení působí nepokojné a neblahé
svědomí, protože káží (papísté) marné skutky a ne milost Boží—<.
—

V celém výkladu 14. žalmu sleduje Lutr patrně tendenci, aby
dokázal, že člověk líbí se Bohu jedině vírou, kterou považuje se
za spravedlivého, všecko ostatní jest hřích a nelíbí se Bohu. 93)—
O modlářích praví se v žalmu 16, 4.: »Neshromáždím schůzek
jejich z krví, aniž připomínati budu jmen jejich skrze rty své.:
Tu připojil glossator zcela nejapnou, textu zhola odporující po
známku: »To jest: nechci jejich nauce učiti, aniž o ní kázatí
(t. o dobrých skutcích), nýbrž o víře, kterou dává Bůh.< — Text
žalmu 24, 4.: »V nepravostech počat jsem: zaměniv v slova:

»z hříšného

semene

byl jsem zplozena, vykládal Lutr, že

porušenost lidská s panujícím v člověku hříchem již v samém
semeni, z něhož byl počat se zakládá, které je hříchem veskrz
zkaženo.9*) — Praví-lí žalmista 50, 12.: Ducha přímého obnov
(Bože) v útrobách mých; vykládá reformator výraz přímého
v slovo jistého
libovolně zaměniv: »Utvoř ve mě ducha, který

je prost pochybnosti

ve víře a své věcijist, nedada se

másti ani pohnouti rozličnými domněnkami, jak toho činí do
mýšlivci a pochybovači.<< — Slova žalmu 63, 1.: »jak dobrý jest
Bůh israelovi, těm, kteří jsou přímého srdcea vysvětluje glossa:

»Srdce přímé (čisté) jest ono, jež se drží

čistě a neporušené.:

slova

Božího

jako jsou dosud uvedené vysvětlivky zcela libovolné, an se
jimi pravý smysl pravého biblického textu nevykládá, nýbrž vlastní,
předpojatostí a tendencí ovládaný smysl do něho vkládá, 95)podobně

nesprávné a liché jsou glossy, jež Lutr ku knihám

n ového

záko na připojil. Jsou to vysvětlivky na zdařbůh, nesouce pečet
bezpříkladné lehkomyslnosti a povrchnosti, nejapnosti a často až
směšnosti, jak se ihned přesvědčíme.
U
Matouše 3, 15. praví Kristus k Janovi: »Nech tak
nyní, neb nám tak sluší naplniti všelikou spravedlnosta. To zna
mená dle výkladu Lutrova: »Všecku spravedlnost naplníme, když
se zřekneme veškeré vlastní spravedlnosti a cti (a když budeme
věříti), že jedině spravedlivý jest Bůh, jenž (také) ospravedlňuje
věřící.<= Tak vykládá reformator písmo a tak se dle něho na
plňuje všeliká spravedlnost!
(Poku-.)
'“) Vyd. Valch IV. 1073 a n.
'—")Výslovnč totiž podotýká: :Peccatum est hoc totum, quod natum
ex est lopatre et matre. . (ln ps. 51.

S\ůj výrok: »lm Auslegcn seid nur recht munter Legt ihr nicht
aus, so leget unter:
uskutečnil Lutr v míře svrchované a byl pravým

mistrem v jeho provádění.

WW
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Z oboru právního.
Léta neboli věk státního příslušníka, naroze
ného a usedlého ve spojených státech severo
amerických, nejsou-li tam vedeny veřejné matriky
narozených, lze prokázati též zákonnými vy
svědčeními c. k. rakousko-uherského konsulátu,
potvrzujícími původ a věk cizozemskéhostátního
příslušníka.
Rozhodnutí c. k. nejvyššího soudu ze dne 26. února 1895. č. 2234. (zrušujíeí
shodná rozhodnuti c. k. okresního soudu jirkovského ze dne 9. listopadu 1894.
29.424
č. 6260 a c. k. vrchního zemského
sou)du pražského ze dne 27. prosince 1894.

V jisté pozůstalostní záležitosti advokát

Dr. A. jakožto

zmocněnec dědičky B., narozené a usedlé ve spojených státech
severo—amerických, předložil okresnímu soudu v _Iirkově (Borku)
vysvědčení, dvěma americkými státními občany před notářem
v Cincinnati přísahou stvrzené, z něhož patrným rod neboli původ
B. jakož i že jest jí 20 let, potom potvrzení úřední, že dle zákonů
státu Ohio tamější dívky 18tým rokem svého věku stávají se
zletilými a svéprávnými a oznámil jménem B., že se přihlašuje
dědičkou oné pozůstalosti.
První instance uvažujíc neboli přihlížejíc k tomu, že advokát

Dr. A. nepředložil autentického průkazu otom, že B. narodila se
r. 1873. a tedy dle amerických zákonů že jest zletilou, tudíž za—
stupování její advokátem Dr. A. na základě zmocnění, kteréž
jemu dala, nemá právní moci. — ustanovila k obhájení zájmů B.
dle ;: 77. cís. patentu ze dne 9. sprna 1854. ř. z.č. 208. kurátora,
jenž tedy této kurately neboli opatrovnictví má se ujati a
jménem jejím za dědičku pozůstalosti oné přihlásiti.

Protitomu Dr. A. podal rekurs;

leč druhá instance —

c. k. vrchní zemský soud v Praze ——
jej zamítla rozhodnutím ze
dne 27. prosince 1894. č. 29.424., dovozujíc, že to, co má býti
dokázáno, totiž kolik je B. let, nelze zákonně prokázati výpověďmi
svědků přísahou stvrzenými, nýbrž dle_\Q112. ad [) obecn. ř. soud.

jen rodovým listem od příslušné správy matrik,

a pokud nebude předložen tento list rodový, anebo pokud nebude
prokázáno, že není možno předložiti takovýto výpis matriční,
a v tomto případě pokud jiným zákonným způsobem nebude pro
kázán věk neboli léta B., nemožno vzhledem k tomu, že před
ložené vysvědčení dle šlll.
obec. ř. soud. o dátech neboli
údajích rodových žádného nepodává důkazu, ani od 8. danou
plnou_moc považovati právně platnou, a jest tudíž nařízené usta
novení kurátora úplně odůvodněno.

Proti tomuto rozhodnutí Dr. A. podal rekurs dovolací,
jemužto nejvyšší soud rozhodnutím ze dne 26. února 1895.
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vyhověl a obě podvracená (v odpor vzata) ro 2
lciodnutí nižších instancí zrušil a to z těchto

důvodů:
V tomto případě jde o průkaz let neboli věku státní občanky
americké B., narozené ve Spojených státech severoamerických.
Tento průkaz dle % 34. 0. zák. obč. posuzován býti může dle
práva amerického. jež platným jest v onom teritoriu neboli území,
kde B. se narodila a jemuž jakožto poddaná jest podřízena.
Dle zřejmého potvrzeni c. k. rakousko-uherského konsulátu
na přiložené plné moci, vydané Drm A. od B., a dle přiloženého
výpisu ze statutu ncboli zřízení státu Ohio tamější dívky 18tým
rokem svého věku stávají se zletilými a svéprávnými.
Dalším pak úředním stvrzenim c. k. rakousko uherského
konsulátu zjištěno, že \ysvědčení dvěma americkými státními
občany před notářem v Cincinnati přísahou snrzené, dokazuje
údaje v něm uvedené, totiž že B. /rozena jest z manželů B.,
v Cincinnati bydlících, a že jí jest právě 20 let, jakož i že ve
státě Ohio žádných veřejných matrik nevedou.
ježto tedy výše uvedenými dosvědčeními rod neboli původ,
věk a svéprávnost B. s dostatek jsou prokázány, dalšich tedy do
kladů o jejich dátech rodových žádati nemožno, a vydaná od
ní advokátu Dru A. plná moc k jejímu 7astupováni jest právně
plátna, následkem čehož ustanovovati kurátora pro B. dle 5 79.
cís. patentu ze dne 9. srpna 1854. ř. z. č 208. jest nedovoleno: —
bylo nutno dle'„ 16. výše uvedeného patentu podvracená (v odpor
vzatá) rozhodnutí nižších instancí, jimižto B.“nařízeno bylo doda
tečně podati autentické doklady o svých dátech rodových a jimiž

k jejímu zastupování ustanoven jí byl kurátor, zrušiti.
V. Kocián.

Privilegium pro sacerdotibus coeoutientibus.
Kněží, kteří ztrácejí zrak aneb jsou poloslepí, dostávají na
svou žádost od biskupa privilegium, aby vždy mohli čísti jen dva
formuláře mše svaté a tak zrak svůj si ušetřili, neb celebrování
učinili si snadnějším. Shrnujeme zde pravidla, jimiž se mají řiditi.
1. Po všechny dny, kdy mši svatou sloužiti dovoleno, může
kněz, který od svého biskupa dovolení k tomu obdržel, sloužiti

mšisvatoudc Beata.

Tato jest »Salve sancta

parenSc

v missalu uvedená na dobu a Pente coste usque ad adventum.
Tuto mši svatou dc Beata může vzíti po celý rok na každý den,
kdy mše svatá čísti se může, nevyjímaje ani největší svátky ani
privilegované dny. Tak může ji čísti i o Hodech Božích, na
květnou neděli atd. Na Boží Hod Vánoční však nesmi čísti tuto
mši svatou de Beata třikrát, nýbrž jen jednou. (5. C. R. 11. dubna
1840.). Kdyby chtel a molíl o Hodu Božím vánočním tři mše svaté

_so2_
sloužiti, bylo by mu se přidržeti těch, které na ten den jsou
v missálu. Poslední dny svatého týdnu, Zelený čtvrtek, Velký
pátek a Bílá sobota, nesmí čísti žádné mše svaté. jinak po všechny
dny v roce' kdy mši svatou sloužiti chce, béře missam de Beata.
2. Pro ty dny, kdy jest dovoleno a kdy by chtěl čísti zádušní
mši svatou, jest mu vzíti tu, která v míssálu na čtvrtém místě
jest položena »in missis quotidíanis defunctorumc, kterou vzíti
může na všechny dny, kdy dle pravidel missa de requicm vzíti
se může.

3. Obě tyto mše svaté jsou votivae.

Proto i kdyby

sloužil kněz ten tuto mši svatou de Beata na velké svátky jako

zpívanou, nesmí vzíti ani (iloria

(šloria

béře se každou

ani Credo.

sobotu

Za to však

po celý rok, nehledě

k tomu, zdali jest svátek neb všední den. Cred o vůbec nikdy
nebéře. Orace jsou tři: první formuláře, druhá de Spiritu
Sancto, třetí pro Ecclesia vel Papa (5. R. C. 12. listopadu
1806. ). I kdyby byly v direktáři předepsané nějaké kommemorace,
neb kdyby byly ab Ordmario nařízený orationes imperatae. nebóře

jich. Ku konci mše svaté jest Benedicam

us, po všechny

soboty Ite missa est. Praefatio de Beata.
4. Missa de requiem jest (]uotidia

na se třemi oracemi,

z nichž první jest »Deus qui inter apostolic05a, druhá »pro uno
vel pro una vel pro pluribus defunctíSc, za které mše svatá se
má applikovati třetí »Fidelium Deu5c, jak jest v missálu uve
dena (5. R. C. 2. září 1741., 27. srpna 1836. a 23. září 1937.).

Sequence Dies írae bráti se nemusí, poněvadž jest stricte přede
psané jen pro ty mše svaté de requiem, které mají jednu oraci.
U ostatních jest ad libitum.
5. Tyto dvě mše svaté mohou býti slouženy sine aneb cum
cantu, což však jejich ritus nemění.

6. Barva paramentů, kdykoliv se čte missa de Beata,
jest vždy bílá. at“jest na den má v direktáři barva jakákoliv.
7. Tyto dvě mše svaté mají povahu privilegia, od kterého
privilegovaný může upustiti. Kdyby se mu zrak lepšil, může někdy
od tohoto privilegia upustíti a přidržeti se direktáře. Tak na př.
na velké svátky může sloužiti mši svatou dle direktáře, byt' i čtení
v missálu mu obtíže větší činilo. Taktéž chtěl-li by jako rektor
ecclesiae ve svatém týdnu funkce vykonávati, na Zelený čtvrtek
a Bílou sobotu mši svatou sloužiti, může — dovolí-li mu to
ovšem slabost zraku — od privilegia svého upustiti, musi však
úplně se říditi rubrikami, vzíti mešní formuláře jak jsou v missálu
in Coena Domini a Sabbato sancto. Nemohl-li by však, nemůže
tyto dny žádné mše svaté sloužiti.
8. I zcela osleplým kněžím dovoluje Apoštolská stolice tyto
dva mešní formuláře, musí však s nimi ještě jeden kněz jíti k oltáři.
9. I od recitování brevíře dispensuje Ordinarius slepnoucí
neb velmi krátkozraké kněze na jejich žádost; za náhradu však
jim ukládá každodenně latinsky recitovati celý růženec mariánský
o patnácti desátcích s vložením příslušných tajemství.
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10. Aby mohl přece slepnoucí ncb velmi krátkozraký kněz
beg velkého namahání časem nahlédnouti do missálu, vydal Puster

v Rezně»Missale pro sacerdotibus coecutientibus,a

ve kterém nalézají se pouze dva ony formulaře a Canon missae,
všc tištěno tak velikými písmeny, že jsou i slepnoucímu čitelné.
Pastorální opatrnost bude zajisté žádati, aby lid poučen byl
o tom, jakého privilegia a z které příčiny požívá jeho duchovní
správce, jmenovitě nutno bude to tam, kde více kněží vidí lid
u oltářů. Bylo by mu jinak nápadné, proč jeden neustále má
roucha barvy bílé, proč neslyší od něho Gloria neb Credo a proč
o některých dncch doba trvání mše svaté liší se velmi od jiného
kněze„ na př. 0 dnech, kdy pašije se čtou, quatembrových a
vigiliích.

Frant. Komárek, kaplan v Nových Benátkách.

Romanarum Congregationum deoreta.
novissima.
S. Rituum Congrcgatio.

Lux clectrica in ecclesiis adhiberi potest,

non vero ad cultum, scd solum ad illuminandum.

A Rmis locorum Ordinariis non semel postremis hiscc annis
quuisitum fuit , utrum in ecclesiis adhibere licerct ] u c e m

cle ctricam

tam ad dissipandas tenebras, quam ad pompam

cxtcriorem augcndam. Nuper vero Sacrorum Rituum Congrega
tioni propositum fuit dubium: »U t r u m lux e l e c t r ic a ad

hibcri

possit

in ecclesiis<<.> — Quare Emi PatrcsSacris

tuendis Ritibus praepositi in Ordinariis Comitiis, ad Vaticanum

infrascripta die habitis, rescribendum censuerunt: zAd cultum,

Negative. Ad depellendas autem tcnebras, eccle

siasquc splendidius illuminandas, Affirmativc;
cauto tamen ne modus speciem praeseferat thea
tralemc.

Atquc ita rcscripserunt et servari mandarunt die

4. ]unii 1895.

L.+S.

Cai. Card. Aloisi-Masella S. R. C. Praef.

AloisiusTripepi, S. R. C. Secretarius.

Urbis et Orbis.
Festum Annuntiationis B. M. V. amodo in

universa Ecclesia recolendum est ritu duplici
primae classis sine Octava.

]ure sane ac merito festum B. Mariae Virginis, Deiparae ab
angclo salutatae ab antiquissimis temporibus institutum et penes
latinam Ecclesiam ct graecam pari solemnitate celebratum est:
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siquidem Dominicae Incarnationis mysterium tanquam ceterorum
fundamentum Sacra Liturgia profitctur. I—IincApostolicae Sedi
supplicia vota haud semel porrecta sunt, ut festum ipsum Annun
tiationis B. M. V. ad maximum ritum in universa Ecclesia evehe
retur. Itaque Sacra Rituum Congregatio in peculiari coetu, pro
nova Decretorum authentica Collectione evulganda, ad Vaticanum
subsignata dic habito, omnibus mature perpensis, rescribcndum
censuit: Festum Annuntiationis B. M. V. die 25 Martii occurrens,
in universa Ecclesia ritu duplici primac classis amodorecolendum
esse, cum omnibus juribus celebriorum festorum propriis, etsi
Octava carens ob temporis quadragcsimalis rationem. Ceterum,
quoticscumque vel Feria VI. in Parasceve, vel Sabbato hoc Fe
stum impcdiatur, toties Feria lI. post Dominicam in Albis, tan
quam in sedc propria, ut antea, rcponatur: in qua integra cum
solemnitate ac feriatione sed sine Octava, proutí die 25. Martii
celebrabitur. Quando vero illius tantummodo impediatur Ofňcium,
ad enuntiatam pariter Feriam II. amandetur, ac nonnisi festo pri
mario cjusdem ritus occurrcnte valeat impediri: quo in casu
in sequentem dicm similiter non impeditam transferatur. Die
23. Aprilis 1895.

Facta postmodum Sanctissimo Domino Nostro Leoni Pa
pae XIII. pcrint'rascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congre
gationi Praefectum de hisce omnibus relationc, Sanctitas Sua
sententiam ejusdem S. Congregationis ratam habere et conňrmare
dignata est. Die 27. Maji, codcm anno.

L.+S.

Cai. Card. Aloisi-Masella S. R. C. Praef.

Aloisius Tripepi, Secret.

Spisy redakci zaslané:
»Obranar.
Ročniku Xl. číslo 15. vyšlo s následujícím cenným
obsahem: Něco o idei Cyrillo-Methodčjské. — Lístekz Italie. —
K čemu jsou chudí. Napsal Léon Gautier, přeložil Vojtěch
Kameš. — Páně Pelíškova samospasítelná církev. Napsal
Filip jan Konečný. (Pokr.) —Bc_z domova. (jihočeský obrázek.)
Napsal Boh. Brodský. (Pokr.)—Casové zprávy. — Drobnosti. —
A obsahem čísla 16.: Provolání ku katolickému sjezdu arcid.
Pražské do Příbrami ku dní 9. a 10. září t. r.
První sjezd
českých katolíků v Příbrami. — Katoličtí Koptové. Discipuius.
— Páně Pelíškova samospasitelná církev. Napsal Filip jan Ko
nečný. (Poku) — Bez domova. (Jihočeský obrázek.) Napsal
Boh. Brodský. (Pokr.) — Drobnosti. — Ktomuto číslu přidán
jest P. Kopřivy »Kalendáře pro mrtvé a živé dušea sešit 8.
ročníku XI. — Obrana vychází 5. a 20. v měsíci. Předplácí se
celoročně 2 zl., s přílohou 3 21. v administraci »Obranyc v Praze
č. 1508—11. Doporučujeme.

»Za'b'azvvečerních, naší nejlepší katolické knihovny (red. Fr. Po
hunek) právě vyšel 2. svazek ročníku 16. První svazek tohoto
ročníku obsahuje výtečnou povídku pod názvem: »Na zboží
chodskémuc — Druhý svazek právě vydaný povídku »Vítěz
ství křížea. — V novém ročníku jsou »Zábavy večerní' zaso
hojně illustrovány a cena předplatní obnáší jako dosud 2 zl.
ročně. — Nebudíž křesťanské rodiny, v které by se nečetly
»

„Zábavy večerní a.
fychovaíelec vyšlo redakcí Frant. Pohunka ročníku X. č. 23.
s následujícím obsahem: Profily vychovatelské. Podává du
chovní profesor Fr. Iloráček. — Náboženství, rozum, vůle a cit.
Napsal Filip jan Konečný. (Dokň — Příklady vzorných rodičů.
Přednáška

pro lid, zařízená »Družínousv.

Vojtěcha/..

(Poku—.)——'

Ze školské výstavy na Národopisné výstavě českoslmranské.
Píše Známý. — Feuilleton: Skolní rok s trojím koncem.
Drobnosti. — Konkursy. — »Vychovatele vychází vždy 5..
15. a 25. každého měsíce a předplácíse vadministraci. v Praze.
klášter Dominikánský, jilská ulice, celoročně 3 zl.. půlletnř
1 zl. 50 kr.

»Vlastc. Časopis pro zábavu a poučení. Redakci Tomáše Skrdle
vyšlo právč číslo 11. (srpnové) ročníku XI. s následujícím
obsahem: Počátek a konec světa ve světlevíry a vědy. Napsal
jan Pauly. (Dok.) — Zvony. (Katolickým básníkům českým.)
jan Srárovský). — Rozbouřenó živly. Socialni povídka. Napsal
Alois Dostál. (Pokr.) _—Náhrobek Pia L\. vc chrámě sv. Va
vřince za hradbami v Rímě. Napsal Ph. dr. Alois Koliseltx býv.
kaplan »Animy: v Římě. (Pokrí) —- josel" Benedikt Cottolengo.
Příspěvek k dějinám katolických kněží lidumíln a dobrochncu.
Píše josef Flekáček. (Dolo) -—Syn kostelníkův. Román. Napsal
Carlos Frontaura. Přeložil ze španělštiny Fr. Dolejš. (Poku-.)
Náboženský sněm na světové výstavě v Chicagu roku 1393.
Podávají Fr. Fryč a P. Aug. Kubeš. (Dolo)
V cechu'hlo
sofů. Příspěvek k charakteristice mudrců. Vybral I'l'. Vanelcek.
(Pokr.l — Feuilletony 7. cesty po Rusku. Píše František /.ak.

Spisy redakci zaslané:
Rajská sahra'dka. Casopis pio mládež. Dp. iedaktm Žák píše
v »Obraněcc“..:18 Rajskázahiádka počalaopčtnmýročnik leto
nejlevnějšía nejlepšícasopis dětský, kterýv české liteiatnie máme.
V tisících a tisících exemplářích měl by býti rozšířen. jeho lite
rární a paedagogická cena jest bez odporu veliká. Rajská
Zahrádka vyrovná se tu každému podobnému časopisu. Jeho
cena nábožensko-mravní je taková, že všecky ostatní dětské
listy veskrze předčí. Redaktor Rajské Zahrádky. věřící katolík
a řídící učitek patří k nejlepším českým paedagogům :( spiso
vatelům pro mládež. Obsah Rajské Zahrádky je tak rozmanitý

a bohatý, takwjímavý
a uSpořádaný,

a poučný, tak dovedně sestavený

že stačí jen ji dítkám

a jící. rodič—ťin—
'ikfiffzit:

a jsou hned získání. Dobrá věc sama se chválí. Kamkoliv jsme
Rajskou Zahrádku zapůjčili, všady se líbila, velice líbila. Vedle
toho nesmíme zapomenouti, jaký pro nás má význam. Je to
jediný časopis dětský. který, jsa v našich rukou" dobrým ken
kurentem' listům jiných, udržuje tyto. jak se říká, v šachu,
chránč a zabraňuje, aby listy tyto nedaly se na cestu víře
& mravům zhoubnou. Nakladatele musí stále býti na stráži. aby
nevpustíli do svých dětských listů ducha liberálního nebo jinak
Církvi nepřátelského, poněvadž časopis katolický mohl by jim
svou kritikou a svou konkurencí býti nebezpečným. .\lajít' tu
pečliví rodičové snadný výběr a nejsou vázání na časopis snad
liberální. Nebýti ho museli by si dáti leccos líbiti, co takto.
mohouce si piedplatiti časopis zajištčnč bezúhonný nemusí
trpěti. A o své dítky bojí se pečli-\i rodičové v;ž<l\. znajíce
následky nevhodné dětské četby. „Pioto doponučujeme Rajskou
Zahrádku co nejvřeleji všem, kteří mají vychováváni dítek na
starosti a mají přístup do rodin. l starší ročníky tu jsou. jež
vázány hodí se výborně za dárky dítkám, lépe než obrázky
hračky a pod. Je to ostatně i naši povinností. abychom takový
podnik co nejúsilovněji podporovali. Můžeme býti jisti, že
i dítky i rodiče bndu nám* vždy za
Rajskou Zahrádku vděčni.
*
,

*
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»Vlaste Casopis pro zábavu a poučení. Redakci Tomáše Skrdlc'
\yšlo prínč číslo 12. iočníku Xl. s následujícím obsahem:
Náhiobek Pia IX. ve chiámč 5\. \'miince za hradbami \ l\Ín]Č.
Napsal Ph. dr. Alois Kolísek, bývalý kaplan »Animu \ kímč.
(Dole.) ———
7. lenend Antonína Bnlanta: lliozen.
Legenda
() kolébce s\. Kiistinv. ——Rozbouřenč živlv. Socialni pmídka.

Napsal Alois Dostál. (l)ok.)
\ cechu filosofů. Příspčmk
k charakteiisticc mudiců. Vybral-Frant. Vaněček. (_Doknu»—
Feuilletony 7. cesty po Rusku
Píše františek Zák. (POlíl'.l —
Procházky britským muscem. Pise Dr jar Sedláček. (Pokr. “)
— Slmnostni schůze družsna Vlast. —- Národopisná \ýst:\v.i
českoslovanska v Praze 1" 1895. Píše dr. Ant. Podlaha. (Poki
Diužstvo »Vlasta, jeho odborya fondy a naše katolicke pomC.|\
vůbec. Pise Iom Skidlc. (Bok,) ——
Liteiatnra.
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Neděle XVIIl. po Svatém Duchu.
Jsoucnost Boží.
»Kdo chce k Bohu přijíti, musí věřiti,
že Bůh jest.c
List k židům 11, 6.

Nábožní křesťané! Různě si počínají dle dnešního svatého
nedělního evangelia zákonníci a zástupové. Než v tom se shodují,
že Ježíše Krista pouze za člověka pokládají. Zákonníci hněvajíse,
že Kristus Pán hříchy odpouští, že si tedy osobuje právo, které
toliko Bohu přísluší. Zástupové pak nebyli přivedeni k víře v Božství
ježíše Krista, nýbrž velebili jen Boha, kterýž dal takovou moc
lidem. Přes to však se nevzpečuji, těmto zástupům velikou chválu
vzdáti, nebot" alespoň doznávají, že všechna moc, všecka pomoc,
každé dobrodiní s hůry přichází. Vyznávají tim tedy víru v Boha
a v jeho moc. Zahanbují tím tak zvané osvicence věku našeho,
kteří nejen veliké divy přirozeným způsobem vysvětliti se snaží,
nýbrž i každou myšlenku na Boha od sebe zapuzují. »Bůh není
nicc, dí tito osvícenci, »člověk je všecko<. Víra v Boha není
podle nich leč pouhá smyšlenka, zastaralá bajka. Když pak není
Boha, nač Ho máš ctíti, k Němu se modliti, Jemu děkovati? To
vše jest jen hloupost a slabost duševní. Ty jsi sám sobě bohem;
tedy se klaň sobě a buď přesvědčen o své moudrosti a velikosti.
Tak rozumujiasebe samy kadidlem samolibosti podkuřují. Těmto
prázdným a ničím neodůvodněným slovům staví se na odpor po
kojně a rázně Církev sv., která se sv. Pavlem učí: »Kdo chce
k Bohu přijiti, musi věřiti, že Bůh jest:. To jest první a nejnut
nější pravda, které třeba věřiti; i ukáží vám tedy dnes, že Bůh
skutečně jest.
Moji drazí, ovšem pravda, že Bůh jest, nepotřebuje téměř
žádného důkazu, nebot dle žalmisty Páně praví blázen v srdci
svém: Není Boha. již ohromná ona námaha neznabohů, by po
přeli Boha, jest důkazem pro jsoucnost Boží, nebot proti ničemu
ncbojuje sesnámahou všech sil. Chceme—livšak přece důkazy pro
jsoucnost Boží, pak je nalezneme jak v sobě, tak mimo sebe.
Rádce duchovní.
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Pojednání.
I.

Každý člověk, který dospěl k rozumu, slyší v sobě hlas
svědomí. Cítí, že jest podroben jakémusi zákonu, který jisté
skutky jako špatné zavrhuje, k jiným skutkům jako dobrým vy—
bízí. Byt“ se názory světové měnily, byť nové obyčeje v život
vešly, onen zákon se nemění. Žádný národ, žádný panovník ne
mohl tento zákon, hluboko v srdce naše vepsaný, odstraniti.
Zákon ten jest silnější, nežli všeliká moc pozemská, králové akní
žata jsou mu podrobeni. Zákon ukazuje nutné k někomu, který
ten zákon dal. Kdo jest ten, který panovníkovi jako poddanému,
neskrocenému divochovi jako vzdělanému měštákovi, národům
starým jako lidem našeho věku zákon tentýž v srdce vepsal?
Zajisté jest nade všechny lidi povýšen, jest pán všech. Zajisté pak
- má také moc, každý přestupek tohoto zákona přísně potrestati.
Odkud odjinud by pocházela spokojenost po každém dobrém
skutku, odkud odjinud onen nepokoj, který nešlechetný čin vzá
pětí má? Theodorich, král ostrogothský, dal nevinně zavražditi
šlechetného Symmacha. Jednou byla mu k večeři přinesena veliká.
hlava ryby. S velikým výkřikem vyskočil od tabule: »Vidím hlavu
Symmachovua, děl, »vidím jeho zářící oči, vidím zuby, které mne
chtějí roztrhatí, pryč, pryčc! Jako šílený utíká z jídelny, vrhá se
s hrůzou na postel a za tři dni jest mocný král mrtvolou. Odkud
toto zděšení u krále? Zádný soudce na zemi ho k soudu nepo
volá, nemá se báti trestu smrti, nevinně zavražděný mu nemůže
nic udělati — a přec taký nepokoj. I králové musejí se tedy bátí
soudce onoho světa. Kdo jest jím, než Bůh, k Jehož trůnu krev
nevinná o pomstu volá, ]chož rukoum nikdo neujde? Tento nevidi
telný soudce má své sídlo v nitru člověka, a nedá se penězi
podplatiti, nedá se lží klamati, nedá se pochlebováním ukonejšiti,
a tmavá noc jest před ním jako jasný den.
Tento neviditelný soudce sesýlá, jak dí sv. Pavel, bol a ne
pokoj na každého, který zlé činí, aby tak juž nyní tiestal pře
stupky zákona, nám v srdce vepsaného. Že člověk tohoto soudce
nemilého neutvoříl, jest na bíledni. Neboť jak se stává, že tento
zjev u všech lidí se objevuje a že tento nepokoj nedovedeme
přemoci? Nezbytně tedy jest nějaká neviditelná bytost Spravedlivá,
svatá, vševědoucí, která naše srdce učinila, jemu přirozený zákon
a s ním soudce nepodplatitelného dala, zkrátka: Bůh jest, svědomí
naše Ho hlásá a neznaboh strachuje se před Ním. Ano, my cítíme
Boha v srdci svém, a proto dí Tertullián, že lidská duše od
počátku vědomost Boha v sobě chová. jak by to neměl křesťan
nahlédnouti, když i pohan tak krásně to vykládá? »Blízko tebe
jest Bůha, praví pohanský mudrc Seneka, »jest stebou, jest
v tobě, ano svatý duch přebývá v nás, pozoruje, zkoumá dobré
i zlé.< Odtud také si vysvětlíme onen zjev, že všichni národové

—807—
v Boha věří. U každého národa, který nějakou stopu v ději
nách zanechal, nalezáme chrámy a oltáře, veřejnou bohoslužbu
a víru, že jest odplatitel po smrti. I sebe surovějši národové,
kteří v posledních tisíciletích byli objeveni, všichni měli známost
Boha, Jehož ctili a se báli. A i když se z počátku zdálo, že
o ničem vyšším nemaji ponětí, brzy se lidé přesvědčili o opaku,
jakmile se seznámili sjejich řeči a mravy. Taká sjednocenost má
pravdu za základ. Neboť co jest všeobecné a nesmazatelné, víra,
jež se všude a vždy nalézá, má hluboký základ v srdci a jest
sama pravdou. Kdo chce tedy popírati jsoucnost Boží, přichází
do sporu se všeobecným rozumem i se sebou samým. Poslouchá-li
hlasu svého svědomí, pak si zajisté řekne: »Ano, Bůh jest, já Ho
cítím v sobě samém.a Totéž svědectví však vydá, když otevře
oči a bude pozorovati věci kolem sebe.
II.

Odkud jest všechno, přátelé drazí, co kolem sebe vidíme?
Kdo to udělal? Povstalo to snad samo ze sebe? Zač bys pokládal
člověka, který by ti s vysoké hory ukazoval krásnou krajinu
s pěknými městy, vesnicemi, skvostnými paláci a zahradami,
a kdyby k tobě zcela vážně řekl: »Před padesáti lety nebylo
zde nic než kámen a písek. Všecko, co vidíš, povstalo samo
sebou, tato města a zámky, to se samo sebou vystavělo, tyto
paláce a parky samy sebou se zde usadily, nikdo zde ruky ku
práci nepřiložil.: Co máš si však mysliti o tom, který ti chce
dokázati, že celá světová stavba sama sebou se vystavěla, sama
sebou povstala? Neměli bychom věřiti, že ztratil rozum? Vídáme
sice, že ve světě častěji jedno z druhého povstává, na př. vejce
povstává ze slepice, slepice opět 7.vejce; z jádra povstává strom,
ze stromu hruška, hruška má jádro v sobě a z toho opět může
povstati strom. Avšak konečně musíme přijíti k nějaké první
slepici, nebo prvnímu vejci, ku prvnímu stromu nebo prvnímu
jádru, ze kterého ostatní povstaly. Kdo však učinil' tuto první
slepici a první strom? Zajisté bytost, která již před tím byla
a příčinu své jsoucnosti v sobě samé má, která od nikoho ne
pochází a tudíž věčná jest. To jest nejvyšší bytost, to jest Bůh.
Když juž svět tím, že jest, nám hlásá, že jest Bůh, Jcmuž
své bytí děkuje, dokazuje tento svět tím více jsoucnost Boží po
řádkem, který je ve světě. Pozorujte podivuhodný běh hvězd,
úměrné složení zvířat a rostlin, různost živočichů, jich způsob
života, jich potravu, okrasu země, bohatství kovů, pozorujtc své
vlastní tělo se vším pozoruhodným složením a dejte si pak na
mluviti, že není Boha. Není-liž to k smíchu? Kdo by se nesmál,
kdyby slyšel, že každoročně prázdná loď z Hamburku vyjíždí,
že, ačkoli ji nikdo neřídí, kolem celého světa jezdí a v určitý
čas opět do přístavu hamburkského se dostaví? Cím více smáti
bychom se měli tomu, který chce dokazovati, že se celý svět
podle jistých zákonů pohybuje a že ho přece žádná bytost neřídí?
54*
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Ovšem se praví, že svět se pohybuje podle jistých zákonů pří
rodních. Ale tu se ptám: Odkud jsou tyto zákony přírodní?
Zajisté pocházejí od zákonodárce, který jest nad světem a mimo
svět. Když vám tedy někdo řekne: »Není Boha,< můžete mu jen
ukázati hodinky a říci: »Ano, ty máš pravdu, jestliže mi dokážeš,
že tyto hodinky nikdo neudělal.: Zrovna tak nemohl povstati
svět sám ze sebe a tím méně podle určitých a jistých zákonů se
pohybovati. 1 svět má nutně mistra, který jej vzdělal, a má ho
dosud, aby jej řídil a spravoval. jak by bylo možno, aby se tolik
tisíc hvězd tak rychle a tak pravidelně pohybovalo. tak že se
jejich východ, zatmění slunce, zjevení se vlasatic mnoho let napřed
vypočítatí dá;> To s_- nemohlo státi náhodou, nýbrž stalo se tak
působením ducha myslícího a moudře počítajícího. Kdo chce tomu
věřiti, že se tak stalo náhodou, jest slepý, ano ještě více, je blázen.
Proto dí královský prorok: »Blázen praví v srdci svém:
»Není Boha.c Kdo si tohoto jména zasloužiti chce, nuže, at' jen
popírá jsoucnost Boží! My však, kteří při zdravém rozumu zůstati
chceme, poklekáme a klanice se, pravíme: »Nebesa vypravují
slávu Boží a dílo rukou Jeho zvěstuje obloham
.
Bůh jest, tak nám hlásá naše svědomí, tak nám hlásá celý
svět kolem nás jak svým bytím, tak obzvláště svým pořádkem.
Nevěřte tedy těm bláznům, kteří vám namluviti se snaží, že není
Boha. Věřte v Boha, tato pravda je spasitelná, ona osvěcuje
rozum náš, v srdce naše lije pokoj a útěchu. Protož hledejme
Boha v sobě rozumem, citem i srdcem, poznávcjme Ho v přírodě
a moudrém jejím zařízení. Abychom pak v poznání Boha po
kračovali a rostli, čítejme Písmo sv. a jiné nábožné knihy, poslou
chejmc pilně slovo Boží a poznanou Boží vůli ochotně koncjme.
men.

Dle Busla lan Nep. Holý 0. Praem.

Neděle XIX. po Sv. Duchu.
Lhátí nikdy není dovoleno!
»Pročež odloživše lež, mluvte pravdu
jedenkaždý s bližním svým-.
Sv. Pavel k El'ess. 4, 25.

Nejmilejší v Kristu! Maje mluviti otom, že lež jest nedovo
lcna, nemohu pominouti slov sv. Augustina, Enchirid. cap. 22.,
jenž praví: »Ncní dovoleno lhátí, at bys z toho prospěch měl
jakýkoli. Nesmíš lháti, kdybys tím i spásy člověka, ano celého
člověčenstva dodělati se mohla! Suďte z toho, jakým hříchem
jest lež a jak Bohu protivna, když i spásy světa bylo by nechati,
kdyby se beze lži nemohla provésti!
Bohužel, chybujc ve hříchu tom velmi mnoho lidí; chybu
jeme nebo chybílí jsme lží snad již všichni. Mnozí lhou tak
ze zvyku, že téměř beze lži ani mluvíti nedovedou. Dobře proto
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bude, když si o lži promluvíme a pak dle sv. Pavla se zachováme
>odložívše ležc a mluvíce »pravdu jeden každý s bližním svým-.
Pomněme v té příčině božského Mistra, jenž nazval se »pravdouc
a přiznejme, že kdybychom byli oddáni lži, nemohli bychom
učenníky býti Kristovými, ale byli bychom nevolníky ďáblovými,
jehož Písmo svaté nazývá »lhářem od počátku a otcem lžic. Že
myšlenka tato jest správha, viděti u sv. Augustina (In serm. de
Abrah.), jenž praví: »Bratří, střezte se lži! Neboť všichni milovníci
lži jsou dítkami ďáblovýmix K čemuž velevhodně poznamenal
sv. Ambrož: :]sou dítkami d'áblovými ne povahou čili přiroze—
ností, ale napodobováním čili následovánímc.
by vám všem bylo jasno, co slovem »lháti a ležc sluší
vyrozuměti, povím vám to, přihlížeje k výkladům sv. Augustina
a sv. Tomáše. -— [.háti znamená zúmyslně povídati nepravdu za
tou příčinou, aby byl druhý oklamán a podveden. Sv. Augustin.
(Enchirid. cap. 22) praví: »Každý, kdo lže, proti tomu, covduši
má, mluví, chtěje oklamatia. A sv. Tomáš (Quodlibet. 6. quaest.
9. a3.) dí: »Lež hlavně a podstatně záleží v úmyslu šiditi neboli

oklamatit. Máme tedyvkaždélží (Wilmers Lehrbuch der Religion
III. 315. Aufl. 4.) tyto tři hlavní částky: předně, že nepravdivou
jest výpověď naše; za druhé, že chceme tuto nepravdu říci; a za
třetí: že ji chceme proto říci, abychom někoho oklamali. — Kde
těchto tří částí není, tam se lží nehřeší.
To pověděv, mohu již přistoupiti k důkazu, že lež nikdy
dovolena není, a činím _to pravé: Není dovoleno lháti:

I. pro Boha, ]emuž se tím urážka děje;
II. není dovolenolhátí pro bližního,

jemuž

se tím

k ř i v d a d ěj c.

P oj e d n á n í.
I.

Vživotě sv. Tomáše Akvinského dočítáme se, že jedenkráte
chtěl si ho jakýsi řeholník dobrati, proto naň zvolal: »Koukcj,
Tomáši, tamhle ve vzduchu letí vůle! Světec podíval se, jak mu
druh ukázal, a vážně pravil: Spíše bych věřil, že volové lítají ve
vzduchu, než že řeholníci lhou<! Tuto výpověď velikého světce
pochopíme, uvážíme-li, co jest lež, a čím má býti řeholník. Lež
jest pravý opak pravdy, tedy protivou Boha, jenž jest věčná a ne
omylná pravda; křesťan a řeholník mají však býti následovníky
Božími, tedy přátelya hlasatelí pravdy. Tato vznešená úloha měla
by v nejhlubších útrobách našich neshladitelným písmem býti ve—
psána, měla by pronikati celý náš život soukromý i veřejný, měla
by měřítkem, pobídkou a cílem býti všech našich studií, řeči
a prací. Kdo se jí nevěrným stane, stal se nevěrným Bohu, Jenž
nejen pravdě svědectví dáti přišel,“ale Sám se »pravdouc vyhlásil.
Kdo jest si tedy vědom, co slovo křesťan a řeholník znamená,
nepodíví se sv; Tomáši, proč věřiti nechtěl, že by řeholník lhal,
nepodíví se sv. Anselmu, jenž upozorňujících, aby se měl před
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falešnými lidmi na pozoru a nevěřil jejich řečem, s udivením se
tázal: Což nejsou křesťany? Kterak tedy mohou lháti!
Nejmilejší v Kristu! Pán Bůh stvořil nás podle obrazu apo
dobenství svého, dav nám za úkol připodobňovati se Mu čím dále
tím více, jak vysvítá ze slov Spasitelových: »Budtc dokonalí, jako
Otec váš nebeský dokonalým jeste! Pán Bůh, jak jsme slyšeli
Z úst Kristových, jest věčná »pravdac, proto záleží úkol nášvtom,
abychom v pravdě prospívali, pravdu den ode dne více poznávali,
více milovali, pravdy den ode dne více si vážili, jí poslouchali,
sloužili a podle ní živi byli.
Ze pravda jest věcí velikolepou, vznešenou a na nejvýše
velebnou, učí nás nejen Kristus Pán, když v nejslavnějším okamžiku
před Pilátem odpověděl na otázku: »Ty, kdo jsi.> — Já jsem
pravda<<, nýbrž i naše svědomí, jež tak dlouho spokojeno není,
dokud se nepřesvědčilo o pravdě čili o správnosti našeho počínání.
Měj si mnoho peněz, postav si veliký dům, dodělej se u rodáků
cti a slávy, tvé svědomí nepocítí z toho radosti, dodělal-lis se
toho podvodem, lží nebo přetvářkou. jediným prostředkem upo
kojiti svědomí, jest pravda.
Kdo tedy Boha cti a sebe miluje, hledá a vyznává pravdu;
kdo tedy Boha cti a sebe miluje, nenávidí lež, poněvadž v ní
vidí protivu Boha a ničitclku svého blaha; kdo tedy Boha miluje
a sebe ctí, může všecko pro pravdu, nic však proti ní. ——

Je-li Bůh pravdou a máme-li se Mu státi podobnými, jest
očividným bludem a zpronevčrou velikého tohoto povolání, když
uchýlili jsme se od pravdy a propůjčili ústa svá lži, jež záleží
v úmyslném překroucení pr.avdy Kdo tedy dopouští se lži, do
pousti se chyby proti Bohu a proti sobě.
ůh, jsa na nejvýše spravedlivý, nemůže takového poklésku
nechati bez trestu a také nenechává. Vzpomeňte si jen příkladu.
jcjž nám uvádí Písmo o Ananiáši a Safíře. Proč zhynulí náhlou
smrtí oba? Zabili koho, okradli koho, přísahali snad falešně;>
Nikoli. Svatý Petr předhazuje'jim chybu proti pravdě, jak viděti
ze slov: »Ananiáši, . . . proč jsi přelhal Ducha Svatéhořc Skutky
Apošt.5, 1—7. 0 sv. ]akubovi, biskupu Messopotámském v městě
Nisibě, vypravuje se (Móhlerz Der ganze kath. Katechismus er
lautert durch kurze Erklíirungen u. Beispiele, B. II. 4. Aufl.), ze
jednoho dne prosili ho žebráci o almužnu, aby prý právě zemřelého
spolubratra pochovati mohli. Světec dal jim peníze na rakev
a modjil se za domněle zemřelého, aby mu Bůh milostiv býti
ráčil. Zebráci vzali almužnu a chvátali s ní radostně ku zdánlivě
mrtvému, jehož jen proto na zem položili a v plátna obvinuli,
ačkoli byl živ a zdráv, aby tím spíše almužnu vymámili. Jaké
však bylo jejich zděšení, když, ukazujíce zdánlivě mrtvému ob
držené peníze, s hrůzou se přesvědčili, že skutečně umřel! Rychle
jali se volati o pomoc a běžíce ku sv. biskupovi prosili, aby se
k Bohu modlil, aby potrestaný soudruh jejich ožil. Světec tak
učinil a žebrák vzkřísiv se pravil, že proto náhlou smrtí potrestán
byl, jelikož lži se dopustil, dělaje se mrtvým a oklamávaje lidi.
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Z obou těchto trestů můžete se, křesťané drazí, poučíti, co jest
lež a jaký trest stíhá člověka, jenž se jí dopustil. Nedivme se
tomu, že Pán Bůh smrtí trestá lháře, je to spravedlivo a nám
poučením, abychom se lží varovali. Představme si, abychom spra
vedlivého Boha poznali, když smrtí trestá lháře, představme si,
že by náš nejmilostivější císař a král ukázal se mezi námi, a že
by někdo z nás při té příležitosti opovážil se vystoupiti proti
němu a poškoditi ho nějak na cti, životě nebo na majetku. Co
by se takovému člověku stalo, i kdyby císaře pána nezabil, ani
o všecko ncoloupil? Byl by přísně potrestán a kdyby bylo po
vůli císaři věrného lidu, byl by snad na místě roztrhán a ubit.
Proč se tak děje, odkud ten hněv, odkud ten trest? Odtud, že
dopustil se urážky Veličenstva, že dopustil se přečinu proti osobě,
jež v očích lidu jest posvátna a nedotknutelna. Mají-li se však
věci tak s císařem, a trestán-li přísně, kdo císaři třeba jen málo
ublížil, kterak nemá býti přísně trestán, jenž Boha urazil a to
nikoli ve věci nepatrné a maličké, nýbrž ve vlastnosti nejvýtečnčjší
a nejpřednější, v pravdě? Trestá—li císař každého, jenž neposlechl
jeho rozkazu, i když malým se zdál, kterak nemá trestati lháře
Bůh, když vidí, že lhář neposlechl Ho v tak důležitém příkazu,
jaký jest o pravdě a proti lži, že pozvedl se drze proti Němu,
ncbot' Bůh jest pravda!
Pozoruhodna jsou slova, kterými ctihodný sluha Boží Forner
vyličuje (in Psalm. SO,) ohyzdnost lži přede tváří Boží. Pravít':
»Z Písma svatého víme, že Kristus Pán obrátil lidi a hříšníky
všelijaké. Z lichvářův a celníků vyvolil si Matouše a Zachea;
z pronásledovníků Církve vybral si Pavla; zješitných a nepočcst
ných obrátil Maří Majdalenu; z rozpustilých ženu Samaritánku;
z vražedníkův a zbojníků Dismasa; z pohanů pod křížem hejt
mana; ze lhářův však a licoměrníkův neobrátil a nevybral si
žádnéhOc! Tato slova jsou tak jasna a pravdiva, že každému
z vás musí býti zřejmo, jak velikou jest Boha urážkou lež, když
jí tak trestá. Poslechněme proto napomínání sv. Pavla a >odložme
lcža, na niž Bůh tak velice se hněvá.
II.

Týž sv. apoštol Pavel, jenž nám káže »odložiti leže, připo
míná také, abychom »mluvili pravdu jedcnkaždýsblížním svýmu,
a dodává »ncbot jsme vespolek údovéc. Těmi slovy chce apoštol
národů pohnouti nás mluviti pravdu a ne lež bližnímu, at je to
o něm nebo před ním, jelikož lží a nepravdou bližnímu křivda
se děje a Pánu Bohu, Jenž nechce býti zneuctíván ani podváděn
ve tvorech Svých, děje se při tom urážka zároveň.
Pomním—lílží, které páchají lidé proti lidem; pomním-li pří
kazu Božího: »odložte lež-, a slyším-li slova Kristova: »já jsem
pravdac, cítím, kterak tuhne mi v žilách krev. Rcete sami, nej
milejší v Kristu, zda u nás nevyšlo v módu dělati si z člověka
pravdomluvného blázna, posmívati se mu, ano týrati ho? Právě
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tane mi na mysli případ o jedné paní, která služce pravdomluvné
dokonce lháti poručila, aby prý se od ní všeho nedověděla, když
v pokoji nebo v kuchyni nějaké neštěstí se přihodí. O té zaslepe—
nosti, ó té převrácenosti! je možno, aby věrně sloužil lidem, kdo
nevěrným jest Bohu? A lhář jest Bohu nevěren i jeho rozkazu.
Naše staré přísloví: >Kdo lže, ten kradex! nevyšlo dosud z plat
nosti, a vy sami znáte několik příkladů.
Proč nemáme bližního přelhávati,iproč máme »jeden každý
bližnímu mluviti pravdua? Předně proto, že jest obrazem Božím
a po té proto, že jcst bratrem, čili,jak dí sv. Pavel, »údem- naším.
Kdyby někdo zhanobil císařovu podobiznu, sochu, nebo znak, jak
se bohužel u nás před časem také v Praze dálo, dostane se mu za
to nemalého trestu. Ano, kdyby někdo urazil i služebníka císařova,
příkladem strážníka nebo veřejného soudce, dostane veliký trest,
jelikož se vtom spatřuje do jisté míry urážka a neposlušnost
učiněná Jeho Veličenstvu. Podobně má se věc se lží, které se do
pouštívají lidé proti lidem. Každý člověk jest totiž dítětem,. obra
zem a služebníkem Božím. Z té příčiny uražen a přelhán bývá
v bližním našem Sám milý Bůh. Cím častěji bližní přelhávámc,
tím častěji Boha urážíme a ku pomstě vybízíme. V tom smyslu
možno zde také uvésti slova Spasitelova: »Cokoli jste jednomu
z maličkých těchto učinili, mně jste učinili<<!

Mimo to dlužno uvážiti, že každý člověk je naším bližním,
naším bratrem, že tedy lež, které se proti němu dopouštíme, jest
hříchem proti vlastní krvi, čili dle sv. Pavla, hříchem proti vlast
nímu »údua. Kdokoli z vás čte v Písmě nebo pamatuje se na to
z dějepravy, kterak jakub vzav na sebe kůži kozelčí a upraviv
říránka po chuti starého otce, přichází k němu a podvádí ho,
stavě se prvorozeným Esauem; kdokoli to čte, naplňuje se jakýmsi
odporem proti jednání tomu a pochopuje zlost Esauovu proti
lživému jakubovi, jenž požehnání otcovské si vyloudil, ale proto
trestu neušel. Čtěte o jeho útěku k Labanovi, čtěte ojeho spánku
v polích a lesích, čtěte o jeho boji s andělem, čtěte o jeho snu
na místě svatém, čtěte o jeho služebné práci u Labana, čtěte
o jeho dlouhých letech ve vyhnanství, čtěte o jeho neplodné ženě,
čtěte o jeho strastiplném návratu, o jeho pokořeníse před Esauem
a o darech, které mu činí, aby ho usmířil, a poznáte, co třeba
bylo snášeti, aby napravil lež, jíž se dopustil, aby napravil chybu,
již proti bratru spáchal. V příkladě tom vidíte, co plodí lež, které
proti bližnímu se dopouštíme; v příkladě tom vidíte její velikost
a zhoubnost. ]ako Pán Bůh dopustil na jakuba tolik svízelů, aby
ho trestal za jeho lež, tak by naložil i s vámi, kdybyste proti
bližnímu, jenž jest dítětem Božím, lží a nepravdou se prohřešovali.
Velikost lži poznati lze i z toho, že kdyby zavládla a mezi
lidmi zevšeobecněla, otřásla by společností lidskou. Pospolitý totiž
život lidský zakládá se na vzájemné důvěře, kterou máme jeden
ke druhému. Kdyby opanovala nás lež, kdybychom neměli tedy
věřiti jeden druhému, obrátili bychom všechno na rubya vničem
nebylo by pořádku ani jistoty. Otec nesměl by poroučeti, poně
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vadž mohl by lháti; učitel nesměl by poučovati, poněvadž mohl
by lháti; mistr nesměl by v řemesle cvičiti, poněvadž mohl by
učenníkovi lháti, a tak všichni byli by proti všem, žádný nevěřil
by nikomu a lidé musili by jeden v druhém jen podvodníky
& lháře spatřovati. Hrozný tento následek lži ukazuje, jak strašli
vým hříchem jest ležý Hleď proto každý ostříhati rtův a jazyka
od nepravosti této, aby nikdo a nikdy a nikde nemohl ti před
hoditi, že jsi poskvrněn tímto znamením .ďábelským, jak nazývá
Písmo svaté ohyzdnou lež.
*

V životopisech svatých mužův a žen katolických čteme, že
tak odporna byla jim i nejmenší lež, že raději život položili, než
by k ní byli svolili a se tím způsobem zachránili. Osv. biskupovi
Antimovi dočítáme se, že císařskými vojsky byl v čase pronásledo
vání křesťanů hledán. Vojíni náhodou přišli do domu jeho a při
javše pohostění vykládali, že mají zajati biskupa Antima, ale že
nevědí, kde by byl. Tu předstoupil před ně sv. stařec a pravil:
»já jsem biskup Antim, jehož hledáte:! Vojákům bylo líto zajati
dobrého hostitele, proto řekli mu: »Nemluv tak, ale skryj se,
a my vrátivše se ku svým, řekneme, že jsme tě nenalezlic. —
»Odstup to ode mne, abych, ku lži svoliv, život si zachoval:!
zvolal sv. biskup :) podal jim vysílené ruce, aby mu je svázali.—
Posilni vás, drazí křesťané, tento vzácný příklad sv. Antima
a vystříhcjte se pilně lži, pamětlivi jsouce příkazu Hospodinova:
Reč vašc budiž nano — ano, ne — nec! Budiž vám neustále na
mysli dnešní výrok apoštola Pavla: >Pročcž odloživše všechnu
lež, mluvte pravdu jedenkaždý bližnímu svémuc! Vzpomínejte si,
že jste učcnníky věčné Pravdy, vzpomínejte si, že tím jazykem,
kterým lžete, konáte modlitbu a přijímáte nejsv. Svátost; vzpomí
ncjte si, že ani slovíčka ncužitečného, nerci-li lživého nebude, za
které byste účty ncskládali spravedlivému Soudci, jenž vás ku

pravdě

povolal,v pravdě

vás vychoval, pravdu

vám

odkázal a Sebe, v ě č n o u P r a v d u, vám za příklad dal, abyste

byli jeho následovníky! Všechno pomine, jen pravda Páně nepo
mine, praví Písmo sv Et veritas Domini manet in aeternum!
Filip lan Konečný.

Posvěcení chrámu Páně.
(Neděle XX. po Sv. Duchu.)

Co našli jsme v Chrámu Páně, co nacházíme v něm
a co v něm najdeme?
»Dnes stalo se spasení domu tomuto.:
Luk. 19, 9.

Do domu Zachcova vstoupil ]ežíš a přinesl domu jeho spasení;
Zacheus stal se z hříšníka spravedlivým. Nebo hle, co pravil
Zacheus.= »Aj, polovici statku svého, Pane, dám chudobným
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a oklamal—lijsem koho v čem, navrátím čtvernásob.: A ]ežíš
potvrdil obrácení Zachea, řka: »Dnes stalo se spasení domu tomuto,
protože i on jest syn Abrahamův;< a pak udal i příčinu toho
obrácení, že totiž do domujeho vstoupil, aby ho ziskal a obrátil;
doložil totiž: »Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což
bylo zahynulo.<
Do chrámu katolického vstoupil též ježíš vvden posvěcení
jeho, aby všem, kdož do chrámu Páně vstupuji, spasení dostalo
se; aby všichni osadníci se stali syny Abrahamovými; sem do
chrámu katolického vstoupil a přišel Syn Boží, aby hledal a spasil
každého, kdo tam vstupuje. Veliká milost a veliké dobrodiní
stalo se Zacheoví, na menší dobrodiní stalo se i vám, drazí osadníci,
a proto dnes, kdy konáme výroční utěšenou památku posvěcení

chrámu Páně, tedy té doby, kdy ježíš Kristus do chrámu tohoto
zavítal, aby zvlášťvás osadníky hledal a spasil, proto dnes radovatí
a veseliti se v Pánu sluší a Bohu za tu milost děkovati, že stánek
Sobě zde vyvolil a přebývá mezi námi, aby vás hledal a spasil.
Chrám Páně jest místo nejdůležitější a místo svaté; všecky ostatni
budovy obstarávají jen časné zájmy, ale zde v chrámu Páně se
vyřizují a obstarávají zájmy duchovní, zájmy věčné. jako ježíš tím
největším dobrodincem lidského pokolení jest, jest proto i chrám
Páně místem nejdůležitějším, an zde Ježíš skrze kněze Svého působí
a účinkuje a to ku blahu časnému a k dosažení blaha věčného.
Abyste se z posvěcení chrámu Páně radovali, Bohu děkovali, že
mezi námi přebývati ráči, abyste chrám v uctivosti měli a rádi

ho navštěvovali,ukáží: Co našli jsme

v chrámu

co v něm nacházíme a co vněm najdeme.

Páně

Pojednání.
a) V ]crusalémě nalézal se rybník bravný, kdež sc ovce
k obětím chované napájely a myly; on slul jinak: Betsajda čili
dům lásky, jelikož byla vůkol stavba pro nemocné, patero pod
loubí mající. V těch leželo veliké množství neduživých, slepých,
kulhavých a schnoucich, očekávajícich hnuti vody; nebo anděl
Páně sstupoval jistým časem do rybníka, a hýbala se voda; a kdo
první pohnutí vody do rybníka sstoupil, uzdraven býval od které
koli nemocí trápen byl. U rybníka toho uzdravil ]ežiš člověka,
kteiý osm a třicet let nemocen byl. ]an
Podobný, ale zázračnějši a spásonosnější rybník nalézá se
v každém chrámu katolickém a rybníkem tím jest posvátná
křtitelnice, jest voda křestní. Tam na křtu svatém byli jsme všichni
od té největší, nejnebezpečnější nemoci uzdravení; ano, co pravím
uzdravení, tam jsme byli znovuzrození, tam jsme byli k novému
životu vzkříšení, tam pro nebe jsme byli zrození! V chrámu Páně
byl tobě, křesťane, odpuštčn hřích prvotni, trest časný í věčný,
tam jsi se stal skrze vodu a slovo Boží v Kristu nové stvoření,
údem Církve svaté; tam jsi nabyl milosti Boží a stal jsi se dědicem
nebes a spoludědicem Kristovým. O, dá se mysliti většího dobro
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diní? Není proto chrám Páně zázračnějším a spásonosnčjšim
rybníkem, než byl onen rybník bravný, rybník Belsajda;> Hle,
uzdravení a obživení na duši, omilostnění, synovstvi Božího, dědictví
nebes, toho se ti dostalo v chrámu Páně!
Tenkráte jsi slíbil, že chceš po celý život Bohu přináležeti,
Boha nade všecko milovati, poslouchati; ano, to jsme slíbili
všickni; než dostáli jsme slibu tomu.> O, všickni sobě musíme to
smutné svědectví dáti, že jsme slibu tomu nedostáli, že jsme se
těžce proti Bohu prohřešili; vinu těžkou uvalili jsme na sebe, ob—
tížili jsme svědomí své, ztratili jsme Boha, duši a nebe! A kde
jsme nabyli opětného odpuštění, kde jsme nalezli opět Boha,
duši, milost Boží, odpuštění a nebe.> To jsme nalezli opět v chrámu
Páně; a jak se to stalo.> Do rybníka Betsajda sstupoval jistým
časem anděl Páně a hýbal vodou; něco podobného se děje
i v chrámu katolickém. Sem sstoupá sluha Boží, aby kázal, aby
vybízel lid ku pokání a života polepšení. Kněz káže tu věčné
pravdy, poukazuje na povinnosti, líčí tu ohavnost a trestuhodnost
hříchu, poukazuje na osud hříšníka po smrti těla, mluví o spra
vedlnosti Boží, poukazuje na příčinu vtělení a umučení, na příčinu
smrti Páně, na milosrdenství Boží a na neskončené zásluhy Kristovy
— on tak hýbá srdcem hříšníka. vynucuje mu slzu kající a po
vzbuzuje k pokání. O, co hříšníků bylo již v chrámu Páně
k pokání pohnuto! Na kázání sv. Antonína Pad. dostavilo se
často přes třicet tisíc posluchačů; po kázání vrhali se ti'“největší
hříšníci k jeho nohoum. Nepřátelé se smiřovali. nespravedlivi
navracovali cizí statek, smilníci se polepšili. jako Zacheus dnes
se z hříšníka spravedlivým stal, stalo se již na tisíce a tisíce hříšníků
v chrámu Páně skrze slovo Boží spravedlivými; to se stalo, to
se až posud děje a to se bude díti až do konce sveta v chiámu
katolickém. — Než nepohne se v chrámu Páně hříšník jen ku
pokání a života polepšení, hříšník činí i pokání a nabývá od
puštění hříchů; po skroušené zpovědi dosahuje hříšník rozhřešení
a tim odpuštění hříchů, odpuštění věčných trestů, milosti Boží,
pokojného svědomíaopět práva na dědictví nebes. V času milosti
vého leta, nebo kdykoli Církev svatá pinomocných odpustků
udílí, dosahuje po vykonané svaté zpovědi v chrámu Páně i plno
mocných odpustků, an k získání odpustků těch vždy každý kajicník
jisté modlitby v chrámu Páně vykonati musí. V chrámu Páně
jsme nalezli tedy odpuštění hříchů a trestů, znovuzrození a vzkříšení.
To i nyní dosahujeme a dosáhneme, nebo zde se hříšník ku
pokání vybízí, zde se zpověď vykonává, zde se hlavně hříchy
odpouštěií.

) Co jsme nabyli, co nacházíme a co nabu

deme ještě

v chrámu

Páně.> My jsme v chrámu kato

lickém nalezli a nalezáme ještě pravdu, světlo a víru. jen Církev
katolická hlásá celé učení Kristovo, nebo jen jí, jakožto nejstarší

Církvi řekl: »,jdouce učte všecky národy.

učíce je zachouívati

všecko, což jsem koli přikázal vám; a aj, já s vámi jsem po
všecky dny, až do skonání světa.» Mat. 28, 20. Toto učení káže
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a hlásá Církev hlavně a především v chrámu Páně; zde jsme tedy
nalezli pravdu, a ana pravda pro rozum tolik jest, co světlo pro
oči, nalezli jsme zde světlo, světlo pravé, které osvčcuje každého
člověka, přicházejícího na tento svět. Tuto pravdu a toto světlo
nalézáme v chrámu katolickém i nyní a nalezneme obé i pro všecky
budoucí časy, nalezne se obé až do konce světa, nebo až do
konce světa bude trvati Církev, až do konec světa zůstane dle
slibu Páně Církev svatá neomylnou; až do konce světa bude míti
ona chrámy, až do konce světa bude v chrámech těch kázati.
Nevěrci a lžiliberalové myslí, že osvětou se. stane náboženství
zbytečné »že osvěta dokáže, že není Boha, že ]ežíš nebyl Bohem,
že duše není nesmrtelnou, že není hříchu, že není věčnosti, že
není nebe a pekla, a že tedy všecka náboženství zaniknou, a tedy
i náboženství katolické.“ Než to hrůzný a strašný blud jest, vždyt
jistě a nezvratně jest zjištěno, že tato základná učení víry naší
nezvratnou pravdou a proto žádná, tím méně ta lichá osvěta ne
dokáže, žc učení Církve katolické lží a bludem jest, nebo nikdy
nelze dokázati, že pravda pravdou není; jako se nikdy ne
dokáže, že den nocí a světlo tmou jest; jako se nikdy nedokáže,
že dvakrát dvě čtyři nejsou. Pravda se nedá zvrátiti, pravda se
nechá jen upříti; a proto se bude učení Kristovo vchrámu kato
lickém, ježto pravdou jest a věčně pravdou zůstane, kázatí. Kdo
chceš tedy pravdu poznati, kdo ji chceš znáti a věděti, kdo chceš
kráčeti ve světle, kdo nechceš o pravdu oloupenu býti, do chrámu
katolického jíti musíš, nebo zde se učí všemu, zde se učí pravdě
neomylně. »Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal
vám; aj, já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světac,
řekl Učitel pravdy, řekla věčná Pravda, Kristus Ježíš. ——Než ne
nalezli jsme zde jen pravdu a nenalezáme jí jen zde, zde se na
lezá i víra v tu pravdu, t. j. to osobní a neomylně přesvědčení
o pravdě toho učení; a na víře té všecko téměř závisí. Není ještě
každý člověk pravým křesťanem, kdo pravdu zná, ale ten jest
pravým křesťanem, kdo ji zná a věří, kdo ji má za pravdu, má
o ni přesvědčení. Vždyť znají i ti největší neznabohové pravdu
křesťanskou; oni vědí, čemu Církev uči, proto ale nejsou pravými
křesťany, a to proto ne, že v učení to nevěří. Za tou příčinou
neřekl také ježíš: »Kdo má učení zná, spasen bude,: ale: >Kdo
věří, spasen bude-; a hle, tuto víru, bez které bychom se ani
Bohu nelíbili a spasení nebyli, tuto víru nalezneme v chrámu
Páně. Slovo Kristovo, které zde kněz káže, to doprovází zvláštní
milost Boží, milost, která působí, že se nejen pozná, ale i věří,
že se o něm neklamného přesvědčení nabývá, že pochybnosti
o pravdě křesťanské se ztrácejí a nepodstatnost námitek proti
pravdě křesťanské se nahlíží, a tak se lid v pravdě utvrzuje. Zde
se tedy nalezá nejen pravda, ale i víra v pravdu tu. To učí také
zkušenost; všickni, kteří pilně slovo Boží zde poslouchají, všichni
ti mají víru a utvrzují se v ní víc a více, rostou v ní, a to tak,
že se mýliti nedají a od nikoho klamati. (), co nevěrců bylo
již posloucháním slova Božího zvlášť v chrámu Páně obráceno!
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V chrámu Milánském obrácen a k víře v pravdu přiveden
byl svatý Augustin, který pilně poslouchal kázání sv. Ambrože,
hrabě Stolberg, protestant, byl k pravé víře přiveden v chrámu
katolickém, a to u příležitosti prvního přijímání ditek a řeči
k prvnímu přijímání činěnou; svatý jan Kapistrán přivedl k'u pravé
víře přes 12000 ncvěrců, nekatolíků a kaciřů; llusité v Cechách
říkávali o něm, že se ho vice bojí než armády 30.000 mužů silné;
odtud ten ďábelský vztek Husitů proti němu; odtud pochází, že
nynější lžihusité s tím největším opovržením o sv. janu Kapistránu
píší a mluví. Viry pevné se dochází zde v chrámu Páně; ó, kdyby
nevěrci jen do chrámu Páně na kázání chodili, jistě by svou
bludnou víru za pravou brzo vyměnili; tu by poznali, že moudrOSt
tohoto světa před Bohem bláznovství jest. Zde se nabývá víra,
a to víra pevná, víra, jakou slynuli sv. apoštolové a mučenníci,
víra, pro kterou se i smrt podstupuje; víra živá, za kterou se
pak věřící nestydí, ale ji veřejně vyznává; víra živá se zde nabývá,
která se i skutkem, bohumilým životem vyznává; víra, která rodí
a vychovává světce; víra, která nutí člověka svaté žíti; víra, která
»pronikavější nad všeliký meč na obě'strany ostrý jest, a která
dosahuje až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku v kostech,
a která rozeznává myšlení i mínění srdce.: Zid. 4, 12.
, komu tedy záleží na tom, aby chodil ve světle, aby znal
pravdu, měl pevnou víru, aby víru veřejně vyznával a podle ní
živ byl: chrám Páně pilně navštěvuj a slovo Boží zde pilně po
slouchej; zde se zrozuje pravá víra, zde se rodíme k novému
a svatému životu, zde nalezáme život.

c) Zde jsme nalezlia nalezáme ale i milostBoží;

milosti jsme nabyli na křtu svatém a ve svátosti pokání, v ostatních
svátostech se rozmohla a rozmáhá v nás, když je hodně přjimáme;
a jakou milost zde nalczáme? Všecku' potřebnou milost; milost,
abys věřil, abys učení Krista poznal, jemu porozuměl; milost,
abys víru vyznával a podle ní živ byl; milost k činění pokání,
ducha kajicnosti, i milost, abys povinnostistavu svého vykonávati
mohl, i milost, abyskříže a strasti trpělivě snášel, útěchu v kříži
a zármutku, i milost, abys se stal dobrodiní Božích hodným
a účastným, i milost k získání si zásluh Kristových; milost, abys
pokorným a tichým byl, i milost a dar moudrosti, rozumu, rady
a síly, umění, pobožnosti a bázně Páně; milost, abychom dobrý
boj bojovali, víru zachovali a běh dokonali, i milost, abychom
v Pánu zesnulí; ano, všecku milost jsme zde nalezli, všecku na—
lezáme a nalezneme, a proč? Protože je chrám Páně domem
milosti a spasení; nebo zde jest Původce a Dárce vší milosti,
ježís, přítomen; zde studně veškeré milosti; zde se koná obět
Nového Zákona, zde se udílí sv. svátosti; zde Bůh modlitbu naši
nejraději vyslyšuje; zde andělé trůn Boží obklopují; slovem, zde
pramen a zdroj vší milosti; zde prostředky k dosažení milosti;
zde Původce vší milosti; ó, mimo chrám Páně ve víru světa
a v domech synů světa, tam jen zloba k nalezení, a proto zůstává
bez milosti, kdo' se chrámu Páně vyhýbá; proto žijí ti, kteří
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do chrámu Páně nejdou, nebo kteří z pravého úmyslu do chrámu
Páně nevstupují, zle a bezbožně, nebo nemají milosti Boží; všichni
ti nemají pravého pokoje, nedocházejí pomoci aútěchy a nedocházejí
života věčného, nebo co příroda pro tělo, to chrám Páně pro
duši jest, zde se rozdává a nabývá duchovního pokrmu. .—
I v časném ohledu přináší milost; zde si vyprosíme chléb vezdejší,
zdraví, v neštěstí pomoc a útěchy; tak to Bůh slíbil již Salo
mounovi. Il. Paral. 7, 12—18.
A co nám přinese ještě chrám Páně, a co najdeme ještě
v chrámu Páně? Umříti musíme všickní, každému se přiblíží ho
dina smrti; přijde čas, a budeme odpočívati na lůžku smrtelném,
a prospěje nám tu chrám Páně něco? Přinese nám nějakého
dobrodiní? Přinese; hle, až se smrtí zápasiti budeš, tu ti přinese kněz
z chrámu Páně posilu, on ti přinese Tělo Páně; Ježíš zde pří
tomný přijde k tobě z chrámu Páně v nejsvětější Svátosti oltářní,
On se ti podá za pokrm, potěší a posilní tebe; kněz ti přinese
z chrámu Páně svaté oleje nemocných, udělí ti Svátost posledního
pomazání, nabudeš tím sílu proti útokům ďábelským, útěchu v ne—
moci a proti strachu před smrtí, hrobem a soudem, ano třeba
i uzdravení, jestli by to k prospěchu duše bylo. Ty budeš ležeti
na smrtelné posteli, budeš se modlíti, ale i v chrámu Páně se
bude kněz s lidem za tebe modliti, aby tě Bůh uzdravil, potěšil,
tobě ulevil. — Ty zemřeš; a i tu chrám Páně ti ještě užitek
přinese; tělo tvé se donese do chrámu Páně, nebo jest on du—
chovním rodným domem naším; zde se bude obětovati obět' mše
svaté, zde se vykonají modlitby za spásu duše tvé; a až vhrobě
budeš odpočívati, zde se budou modlitby za tebe konati, nebo
obětuje se mše svatá za živé a za mrtvě; až nikdo nebude zvlášť
na tebe modlitbou pamatovati, v chrámu Páně se bude přec na
tebe pamatovati; každého dne, zvlášť o dušičkách, pamatuje Cír
kev v chrámu Páně na všecky zemřelé a odporučuje je milosr
denství Božímu.
0 může býti tedy důležitějšího, zázračnějšiho a spásonosněj
šího místa nad chrám katolický? V jiných chrámech, chrámech
nekatolických, vyjma chrámy řecké, jest jen stín toho, co se
v chrámu katolickém nabývá a nalézá. O važme si tedy chrámu
Páně, spěchejme rádi do chrámu Páně, všecko nabudemc zde,
čeho nám potřebí jest. Sv. Caesar Arl. praví: »Do chrámu co
k živé studánce, co k duchovní řece máme přicházeti, abychom
načerpali té vody živé, oníž dí Pán: >Zízní-li kdo, přijdiž ke mně,
a napij sea. Kdyby chrámu Páně nebylo potřebí, kdyby chrám
Páně nebyl domem milosti a domem spasení, Církev by chrámy
nestavěla a k navštěvování chrámu Páně nevybízela. Chrám Páně
jest domem milosti a domem spasení, on jest skutečně bránou
nebeskou; každý krok, který do chrámu Páně konáme, každý
krok ten jest krokem k našemu posvěcení, k našemu spasení,
krokem do nebe; může se směle říci, že ten, kdo do chrámu
Páně nejde, k nebi se nepřibližuje; chrám Páně jest cesta knebi,
brána nebeská; zvony chrámu Páně zvou nás do nebe; klíče,
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kterými se chrám Páně otvírá, otvírá se i nebe; proto vzhůru do
chrámu Páně, zvlášť v čas nedělní a sváteční, a jako se Zacheu
dostalo spasení a synovství Boží, dojdete i vy spasení, nebo chrám
Páně domem milosti a spasení jest. Amen.
lan Podlaha, bisk. vikář a os. děkan v Stálci.

Neděle XXI. po Sv. Duchu.
Bůh trestá hříšníka: 1. jako otec; 2. jako soudce;
3. jako nepřítel.
»A rozhněvav se Pán jeho, dal jej
katům.:
Mat. 18. 34

S trestem přikročil král v dnešním evangelickém podobenství
k nešlcchetnému služebníku svému. Když zpronevěřilec neměl
čím zaplatiti, kázal jej pán prodati i ženu jeho i všecko, což měl
a zaplatiti. Tak jedná i Bůh, svrchovaný král a Pán náš. jakož
odměňuje plnitele vůle své časně i věčně, tak také přestupníky
přikázání Svých časně i věčně tresce. Tresce ale:

[. jako otec na tomto světě;
II.jako soudce v očistci;
III.jako nepřítel v pekle.

Pojednání.
I.

Svrchovaně Spravedlivý Bůh nejprvé tresce jako otec na
tomto světě. jako otec (po otcovsku) počínal si král v dnešním
evangelium; přísně při kladení účtů, ale milostivě ve slitování se.
»I slitovav se Pán nad služebníkem svým, propustil jej a dluh
jemu odpustila.
Podobně po otcovsku chová se spravedlivý Bůh, když nás
v tomto životě všelijak navštěvuje, tresce a pokutuje; nebo právě
otcovský jest při tom jeho úmysl. Trestávát' zde, aby tam ušetřiti
mohl; trestává tělo, aby duši spasiti mohl. Tak učí Duch Svatý.
]et psáno: »Synu, nezamítej kázně Páně, aniž ustávej, když od
něho trestán býváš; nebo mrská Pán každého syna, na němž si
zakládá; a: »Kohož miluje Hospodin, toho trescea. Přísl. 3, 12.
a ve Zjevení sv. jana: »já ty, kteréž miluji, kárám atresci-. 3,19.
Proto dí sv. Klement římský: »Vizte, nejm., že Bůh Sám dobrotiv
jsa, žádným jiným úmyslem netrestá, leč aby nás kázni svatou
svou k dobrému nabídnulc. Proto sv. Bonaventura volá: »Pospčš,
ó Pane, pospěš a zraň služebníky své ranami svatými, abychom
nebyli poranění ranami smrtnýmic. Králevič španělský, napotomní
král Filip IV. dostal za svého dětinství ušlechtilého koně darem,
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jemužto tak byl nakloněn. že si jej často do svého pokoje při
vésti dal a tam mu lahodíval. Když pak se princ nějak provinil,
tuť královský otec zamilovaného koně princova na potrestanou
před jeho očima bičovati atrestati nechal: věru otcovský to trest!
— Kdykoliv u starých Peršanů nějaký urozenec obžalován a od
souzen byl, nevykonal se trestní nález na něm, nýbrž na jeho
hlavním rouchu i s turbanem a na jeho hlavní ozdobě, na šípu,
luku a toulcí. — Podobně trestává i Bůh, trestává tělo tohoto
jakoby zamilovaného koně, tento duše oděv, aby duši samu
ušetřil; trestává krupobitím, nemocemi. úmrtím milovaných dítek,
nezdarem podniků a pod. zde na zemí jako otec, aby tam mohl
ušetřiti a mílostiv býti.
Z toho jde, že mu za všelikou otcovskou kázeň děkovati
a s Jobem říkati máme: Jméno Páně buď z toho pochváleno.
II.

Než Bůh tresce dále časně i na onom světě jakožto soudce
— v očistci.
Každý, byt i od hříšníka skroušeně oželený hřích musí podle
velikosti viny své býti potrestán. Proto se ukládají od zpovědníka
na místě a ve jménu Božím i mocí Boží hříšníkům kající skut
kové čili tak zvané pokání, jako: modlitba, půst, almužna; nebo
zde sedi kněz jako soudce, soudí vinu a trcscc. Kdož však za
své hříchy se zde buď dokáti nechtěli, odkládajíce konáním kají
cích skutků, aneb dokáti se nemohli, byvše náhle smrtí zachvá
ceni, ti musi odbývati zasloužené časné tresty své na onom světě,
tresty to ne již otcovské, ale nejvýš spravedlivé, tresty očistcové,
jimiž Bůh tresce jako spravedlivý soudce.
Onen král v evangelium odevzdal neútrpného služebníka
katům, mučitelům, dokudž by nezaplatil veškeren dluh. Podobně
Bůh jako spravedlivý soudce vyměřuje trest a pokutu přísně
a právě podle viny. Tam v žaláři očistcovém dotud držána a trápena
bývá zaslouženými tresty duše lidská, dokud spravedlnosti božské
do posledního halóřc dluh nezapravila a zadosti neučinila, jak
učí Pán ]cžíš u sv. Matouše 5, 26.
Dobře dí o tom sv. Tomáš Akvinský: >Pokuta očistcová
jest doplněk dostiučinění, toto-li ,v těle (za živa) nebylo úplně
dokonáno.: A sv. Augustin dí: »Casné tresty trpí někteří jediné
v tomto životě, jiní po smrti, někteří zde i tam.<z
A sv. ]arolím mluvě o očistci, dí: »Z tohoto žaláře nevyjdeš,
leč až splatíš i za hříchy nejmenší.:
Nuž! Vyměřme celý náš dluh! Pozůstáváf předně 2 tak
mnoha všedních hříchů, kterých se den co den marným myšlením,
prázdným mluvením, všetečností, netrpělivostí a jinak dopouštiváme,
co jich asi do roka a co teprv za celý život! Pozůstává dále
2 tak mnoha časných trestů za odpuštěné smrtelné hříchy, za
něž jsme se nedokáli.

—821—
O jak dlouho budeme asi muset za ně trpěti a spravedlnosti
Boží v očistci zadost činiti, dokavád načisto vytrestány nebudou,
dokavád do posledního haléře dluh náš zapraven nebude. Toť
jediné Bohu povědomo a komuž on to zjeviti ráčí.
Sv. Vincenc Ferrerský vypravuje, že jak mu zjeveno bylo,
jistá duše za jedinký všední hřích celičký rok. jiná celý měsíc,
opět jiná pouze 15 dnívočistci trpěti musela.
jak dlouho bude
trvati trest Boží očistcový za sta, ba i za tisíce všedních hříchů?
Vědouce to, máme tedy za tou příčinou sami na sobě vy
trestati hříchy své spáchané, aby je Bůh jako soudce trcstati ne
musel přísnými tresty očistcovými; máme za své každodenní
všední hříchy též každodenně a stále až do smrti dostičiniti kají
cími skutky, modlitbou, častým vzbuzováním lítosti, skutky kře
sťanského milosrdenství a rozličným dobrovolným sebe samých
zapíráním.
III.

Avšak nejen jako otec a jako soudce, nýbrž ijako nepřítel tresce
Bůh a sice jako nepřítel zarytých nepřátel svých ——vpekle.
Kdožkoli jako nepřítel Boží v těžkém smrtelném hříchu ne
kajicně, v nemilosti a v hněvu Páně na věčnost se ubírá, kdož
jako onen s Kristem spolu ukřižovaný lotr na levici Dismas, jako

nenapravitelný rouhač a bezbožný nešlechetník v odvrácenosti od
Boha umírá: tohot"a takového nebude Bůhjako otec ani jako soudce,
nýbrž jako nepřítel ranami nepřítele trestati v pekle, jakž u pro
roka jeremiáše oznamuje, řka: »Ranou nepřítele udeřím tě trestá—
ním ukrutnýmc 30, 14. a sice: neuprositelně, beze všeho slitování,
nebot" u Přísl. dí: >Pohrdli jste mnou, protož i já také k zahy—

nutí vašemu smátí se budu, a posmívati se budu, když přijde
na vás soužení a ouzkostc. Přísl. 1, 26.
Aniž se bude kdo z andělů a svatých za tyto nešťastníky
přimlouvati.
Když Alexandr Veliký, král Maccdonský, hlavní město
Persie, Susan, vlastní rukou svou zapálil, spěchali venku před
městem utáboření vojáci k hascní; jakmile ale spatřili, že jejich
král sám s pochodní v rukou oheň podpaluje, vydali se i oni
o závod v to, aby všecko zapálili. —- Podobně tresce Bůh ne—
přátely Své ohněm věčným; vidouce pak to andělé a svatí, žeť
On trestu toho jest vykonavatelem, nepřimlouvají se za ušetření
nenapravitelných nepřátel Božích, nýbrž chválí a velebí božsky
svrchovanou jeho spravedlnost.
jakož pak neuprositelně, tak tresce Bůh nepřátely Své
v pekle věčně, bez konce. Kdo totiž vždycky nepřítelem Božím
zůstane: tenf i Boha vždy za nepřítele míti bude. Kdo ale až do
smrti ve zlém trval, kdo v těžkém smrtelném hříchu umřel, kdo
se návykem mnohaletým tak velice do hříchu zamiloval, že od
něho navzdor volání Boha upustiti nechce, slovem: kdo jako
nepřítel Boží na věčnost vykročil, tenť věčně věkův nepřítelem
Božím zůstává, poněvadž na onom světě není času více ztracenou
Rádce duchovní.
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posvěcující milost Boží, tento základ a původ božského přátelství,
na novo si získati. Proto di sv. 'Iomás Aquinský: »Dokud trvá
vina, dotud nesmi trest přestatix
Poznejž z toho každý, jak veliký jest v očích Božích každý
smrtelný hřích, že věčnými tresty se trestá, poznej, jak veliké to
bláznovství, dopouštěti se ho a setrvati v něm.
'
*
*

Shledali jsme, drazí křesťané, z dnešní řeči, že Bůh trojím
způsobem tresce: jakožto otec, jako soudce a jako nepřítel. Jako
otec časně na zemí, jako soudce časně v očistci a jako nepřítel
věčně v pekle. Z tohoto rozjímání necht sobě vezmou spasitelné
naučení trojího druhu lidé. Ti, kteří v smrtelném hříchu žijí, necht"
se zhrozí věčného trestu Božího a dokud je čas, upřímně se kají;
ti, kteří na všední hříchy hrubě nedbají, necht" ještě za živa za
ně všemožně zadosti činiti se snaží; onino posléze spravedliví
a bohabojni, které zde Bůh navštěvuje, necht“ v naštíveních jeho
otcovský úmysl jeho uznají a kříž svůj v duchu kajicnosti za
hříchy odpuštěné trpělivě nesou, říkajice se sv. Augustinem: »Zde
pal, zde řez, zde trestej, jen mne ušetři na věčnosti.: Amen.
lan Gótschner, duchovní správce pracovny v Pardubicích.

Svátek všech Svatých.
Pozdravení od svatých s nebe.
»Pozdravují vás všickni svatí.<
Filip. 4, 22.

Vystoupil jsem dnes na toto posvátné místo ne jako kazatel,
ale spíše jako vyslanec a posel, abych vám, věrní křesťané, vy
řídil pozdraveni. Jaké pak, a od koho? Co myslíte? Kdybych
přinášel pozdraveni od rodáků, přebývajících ve vzdálených zemich,
zajisté že byste rádi je slyšeli. Kdybych přinášel pozdravení od zná—
mých a sousedův, zajisté že byste s vděčností je přijali. Kdybych
přinášel pozdravcni od věrných a dobrých přátel, zajisté že byste
se z toho velice potěšili.' Kdybych přinášel pozdraveni od pana
biskupa, od svatého Otce, od vrchností duchovních a světských,
zajisté že byste to za čest považovali. Ale vzácnější nad ta po
zdravení vám zvěstuji. Přináším pozdraveni i od vašich rodáků,
i od vašich známých. i od vašich přátel, i od vašich vrchních,
od kněží, králův i královen — a sice nikoliv od pozemských,
nýbrž daleko nad sluncem v nejvyšším nebi s Bohem přebýva
jících. »Pozdravují vás všickni svatí.- Svati, pravím, a světice Boží,
kterých dnes výroční památku a slavnost světíme, jejichž svatost
ctíme, jejichž zásluhy si připomínáme, jejichž odplatu a slávu žá—
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dáme. Kterak nás dnes svatí tí pozdravují a co při tom pozdra
vení nám vzkazují, hodlám s pomocí Boží v následující řeči po
věděti.
P oj e d n á n í.

r

Poněvadž ode všech najednou a spolu všecko vyříditi nc
mohu, od každého řádu svatých zvlášť pozdravení to povím.
Předně: pozdravují vás všickni svatí apoštolové a vzkazují toto:
My jsme ti mužové, které Kristus, Vykupítel světa, ze všech lidí
nejdříve povolal a Sobě vyvolil, kterým svěřil božská tajemství a
které obdařil dary Ducha Sv. Ač jsme byli toliko prostými a ne
učenými rybáři, On vlil v mysly naše učenost a moudrost, dal
jazykův rozličnost, výmluvnost a horlivost. My jsme ti,sskrze které
chtěl Své evangelium a Nový Zákon po celém světě rozhlásíti,
řka: »Jdouce po všem světe, kažte evangelium všemu stvoření. <:
Mar. 16, 15. My na jeho rozkaz z pouhé lásky k Němu a ku
bližním svým rozešli jsme se do rozličných a neznámých končin
světa; nedbali jsme zimy, horka, hladu, žízně, chudoby, nouze,
nenávisti a protivenství; kázali jsme slovo Boží před židy i po
hany a dali jsme i životy svoje za spasení duší lidských. A dobře
jsme tak učinili, nebo odplatil nám to Pán hojně dle Svého za
slíbení, když pravil: »Amen, pravím vám, že vy, kteříž jste ná
sledovali mne, když seděti bude Syn člověka na stolici velebnosti
své, budete i vy sedětí na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctcro
pokolení israelskén: Mat. 19, 28. Nyní vidíme a zakoušíme, že
pravdivé jest proroctví Daniele proroka: »Kteří spravedlnosti vy
učují mnohé, stkvíti se budou jako blesk oblohy a jako hvězdy
na věčné věky.: Dan. 12, 3. Té jasnosti, toho blesku, té odplaty
již užíváme a abyste vy, učenníci Kristovi, toho všeho dosáhli,
žádáme. Tou příčinou napomínáme vás, abyste se drželi učení
našeho, které jsme pro všecky věky v Církvi obecné zanechali;
nespouštějte se víryvod nás všude rozhlášené a věřte, že bez ní
nelze se líbiti Bohu Zid. 11, 6., štěstí svoje hledejte ve víře své
a pamatujte, co po nás k vám promluvil náš spoluapoštol Pavel:
»Již nejste hosté a příchozí, ale jste spoluměšťané svatých, a do
mácí Boží, vzdělaní na základ apoštolů a proroků, kdež jest nej
hlubší uhelní kámen sám Kristus Ježíš.: Efes. 2, 19. 20. Ze zá—
kladu toho se netrhejte, od naší apoštolské víry neodstupujte.
»Nejmilejší, ne každému duchu věřte,: I. Jan 4, 1. »ale zku
šujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na
světa »Nebuďte jako maličká pacholata, sem a tam se zmítající
abyste se netočili každým větrem učení skrze nešlechetnost lidskou,
skrze chytrost k oklamání bludů. Efes. 4, 14. »Protož bratří
stůjte, a zachovávejte ustanovení, kterýmž jste se naučili, buďto
skrze naši řeč, anebo skrze náš lista II. Thess. 2, 14. »Stůjte silni
u víře, z víry živi- buďtec Gal. 3, 11., aby víra živá spravedlivými
vás učinila a jednou spaseny. Tak pozdravují nás svatí apoštolové.
Poslechněte dále! »Pozdravují vás všickni svatí mučennícic
slovy těmito: My jsme byli vám podobní lidé, tak mdlého a tak
55*
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bolestem a mukám podrobeného těla, jako vy. To znajíce tyra
nové snažili se pohrůžkami a strachem smrti od Boha pravého
nás odloučiti a z cesty spasení odvésti. Z té příčiny předkládali
nám před oči metly a biče, řetězy a žaláře, nože a meče, šípy a
kopí, vodu a oheň, roští a kotle, kola a nástroje k mučení, kříže
a šibenice. To mohlo nás zkormoutiti, to mohlo pohnouti. My
však pamatovali jsme, co pravil Spasitel: »Nebojte se těch, kteří
zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabiti: než bojte se raději toho,
kterýž může i duši i tělo zatratiti do pekelného ohně.“ Mat. 10, 28.
My, chtějíce duši spasiti, těla jsme smrti vydali, ježto jsme života
věčného žádostivi byli; života časného jsme nešetřili, ježto Boha
jsme z celého srdce milovali; nenávist a protivenství světa jsme
přemohli, nebo dobrotivý Bůh svou svatou milostí přispěl nám,
pomohl „nám, posilnil nás. Nyní poznáváme pravdu apoštola píší
cího k Rímanům 8, 18.: »že utrpení tohoto času nejsou rovna
budoucí slávě, kteráž se nyní zjevuje na nás.: Vy, nynější kře
sťané, pokojných časů užíváte, málo víte o pronásledovatelích víry
své, nic nevíte o mukách pro Krista trpěných a smrtích násilných;
nesouží vás nic jiného, než nějaké pomlouvačné a utrhačné slovo,
nějaká vám v něčem učiněná křivda na statku a jmění a co to
jest proti našim mukám! A přece ani to snášeti neumíte nebo
nechcete: jste netrpělivi, v křivdách na pomstu pomýšlíte, v křížích
jste choulostivi a ve všech protivných věcech nevrlí a zlobiví.
Č) jak daleko vzdáleni jste od naší trpělivosti! Jak daleko blou
díte od křížové Kristovy cesty! Nezpěčujte se kříže pro Krista
snášeti a Jej s námi v životě svém následovati, pak i rodplata vaše
hojná bude v nebesíchx Mat. 5, 12.
»Pozdravují vás všickni svatí vyznavači,<<a takto promlou
vají k nám: Mohli jsme tak jako vy na světě slavnými, povýše
nými a bohatými býti; mohli jsme radostí a veselosti dosti užíti,
kdybychom byli dle světa živi. Ale slovem Božím osvícení po
znali jsme ošemetnost a klam světa, i poslušni jsme byli Pána a
Spasitele Ježíše Krista, Jenž řekl: »Co jest platno člověku, byť
všecken svět získal a na své duši škodu trpěl? Aneb jakou dá
člověk výměnu za duši svouřc Mat. 16, 26. Následovali jsme
1 Jeho spasitelných rad, kteréžto dával těm, kteří dokonalosti na
býti chtějí, řka: »Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej, co máš,
a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď, následuj
mnex Mat. 19, 21. »A každý, kdož opustí dům, neb bratry, neb
sestry, neb otce neb matku, neb manželku, neb syny, neb pole
pro jméno mé, stokrát více vezme a životem věčným vládnouti
bude.c Mat. 16, 29. Slova ta skutkem provádějíce dobrovolně
pro Krista jsme opustili rodiče, přátele a jmění své. Opustivše
všecken světa hluk, na pouště jsme odešli, do klášterů jsme se
zavřeli a kteří jsme přece ve světě zůstali, myslí jsme více v nebi
než na zemi dleli. ó jak šťastni jsme za to! Nebo nyní dle pří
povědí Páně stonásobnou odplatu máme a životem věčným vlád
neme. To my i vám, křesťané, přejeme, k té odplatě vás zveme
napomínajíce vás slovy Písma sv.: »Nemilujte světa, ani těch věcí,

—825—
kteréž na světě jsou.“ I. Jan 2, 15. »Prosíme vás, bratří, skrze
milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět' živou, svatou,
Bohu libou, rozumnou službu svou. A nepřipodobňujte se tomuto
světuic Řím. 12, 1. 2. »jako ve dne poctivě choďte; ne v hodo
vání a opilství, ne ve smilstvích a nestydatostech, ne ve sváru a
závisti: ale oblecte se v Pána ježíše Krista a nemějte péče o tělo
podle žádostí jeho.a Řím 13, 13. 14. Budete-li v životě pozem
ském pokorní, tiší, lkající, budete-li lačněti a žízniti po spravedl
nosti, budete-li milosrdni, zdrženlivi, pokojní a protivenství trpčti
pro spravedlnost, s námi v životě věčném budete blahoslavení.
»Pozdravují vás všecky svaté panny a panicové.c Tot" jsou
ti, kteříž s ženami nejsou poskvrněni; nebo panicové jsou,c kteréž
od mužů nejsou porušeny; rti následují Beránka, kamžkoli jdc.c
Zjev. 14, 4. Ti pozdravuji vás volajíce: »Nedomnívejtc se vy,
synové a dcery lidské, že jsme my v životě svém osten těla ne
cítili, že jsme my pokušení všcch sproštěni byli. Byli jsme z téhož
těla a krve jako vy, křehkostem podrobeni jako vy. Ale že ne
soudili jsme pro krásu stvořenou krásu nestvořenou a lásku věčnou
zavrlmouti, pro kratičkou rozkoš těla tak krásné nebe ztratiti,
nějakým tělesným zalibením věčnou pokutu pekla sobě koupiti
žádali jsme dobrotivého Boha o milost, vzývali jsme Ho o pomoc,
vystříhali jsme se zlé příležitosti, přemáhali jsme pokušení vroucím
modlením, spasitelným rozjímáním, krotili jsme žádostivost těla
poštcm, bděním, aby nad duchem nezvítězilo. O jak nyní za to
velikou radost a slávu máme! Jen podobným jednáním zachováte
si nevinnost a čistotu srdce a slávu neskonalou“ vy, které Bůh
chce pannami a panici učiniti. Bděte nad smysly svými, »odvra
cujte očí svých, aby neviděly marnosti.: Z. 118, 37. Na kráse těla
si nezakládejte, vždyt" »všeliké tělo jako tráva jest, a všeliká sláva
jeho jako květ polní.: Is. 40, 9. Pamatujte na smrt, »prach jste
a v prach se navrátíte.: I. Mojž. 3, 19. Vzpomeňte častěji na
svého ukřižovaného Vykupitele a řcknětev srdci svém: »Pán můj,
Ježíš Kristus, byl pro mne a mé hříchy potupen, .bičován, polič
kován, uplván, obnažen, křížem obtížen a ukřižován, a »já rozkoše
hleděti budu? I. Mojž. 18, 12. Odstup to ode mne! Tak čiňte
a zvítězítc, a s námi blahoslavenství požívati budete podle před
povědění Páně: »Blahoslavení čistého srdce, nebot" oni Boha vi
děti budou.—: Mat. 5, 8.

ještě jedno mám pozdravení pro vás. »Pozdravují vás všickni
svatí kajicníci,a kteří snadšenim Boží milosrdenství velebí řkouce:
»Požehnaný a na věky chválený buď Pán Bůh náš, který nás
z hrdla pekla vytrhnouti ráčil;a ti napomínají nás, abychom se
upřímně k Bohu obrátili a mluví takto k srdci našemu: My
jsme v životě předešlém po oné široké cestě volnosti kráčeli a
došli jsme svými nepravostmi až k branám samého zahynuti.
A hle! tu zasvitl v myslích našich paprsek Boží milosti, jako rosa
v kvítka uvadlá dopadl, i otevřely sc oči naše, a viděli jsme nad
branou tou napsaná slova: »Semper ct nunquam,c »vždycky a
nikdy.< A tu nám mluvil do srdce mocně Duch Sv., a tázal se:
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»Kdo z vás bude moci bydliti s ohněm zžírajícím? Kdo z vás
bude moci bydliti s horkostmi věčnýmiřc Is. 33, 14. I'Irůzou trestů
věčných přestrašeni, rychle jsme odtrhli nohy své od prahu pekla
a kajicnosti opravdové jsme se oddali. »O felix poenitentia, quae
nobis tantam promeruit gloriam,a »ó šťastné pokání, které nám
v nebi tak velikou způsobilo slávu,: (Ex vita S. Petri de Ale), že
s ostatními nevinnými se nyní radujeme. >Nuže, vy, kteří jste
nás následovali v nepravostech, následujte také v pokání. »Dnes,
když tento hlas slyšíte, nezatvrzujte srdcí svých.
.94, 8. Vizte
jen nebezpečí, které hrozi vám! >]ižjest sekera ke kořenu stromu,
ke kořenu života vašeho přiloženzm Mat. 3, 10. »Protož čiňte
hodné ovoce pokáníc, Mat. 3,8., abyste s námi došli Božího smi
lování.
»Pozdravují vás všickni svatí,: Filip 4, 22. a já jakožto vy
slanec jejich vyřídil jsem vám jejich pozdravení a připojené napo
menutí. Drazí přátelé, obdivujicc život jejich na zemi a slávu jejich
v nebi, děkujmejim, ctěme je, chvalme je, následujme; vzývejme
je a prosme, aby za nás své zásluhy u spravedlivého Soudce,
Boha položili, před Trůnem Jeho stále orodovali a tak nám do
svého blaženého společenstva dopomohli. Amen.
*j-Ludolf Gregoriades.
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Pamatka vsech vernyeh zemrelyeh.
O odpočinutí věčném, jehož přejeme duším v očistci.
»Slitujte se nade mnou, slitujte se nade
mnou, aspoň vy, přátelé moji; nebo
ruka Páně dotkla se mne.:
Job 19, 21.

Ano, dotkla se ho ruka Páně, dotkla se ho citelně, onoho
muže spravedlivého, z jehož úst vyšel tento stesk, ]oba starozá
konního. Pohleďte na něj v duchu, milí křet'ané, a rcete sami,
nebyl-li hoden politování. Bůh mu odňal všecky děti jeho, a bylo
jich deset, sedm synů a tři dcery; neboť spadl na ně dům a zasul
je všecky. Bůh dopustil na joba ztrátu všeho bohatství jeho,
a bohatství jeho bylo značné: sedm tisíc ovec, tři tisíce velbloudů,
pět set spřežení volů, pět set oslic a čeledi velmi mnoho. Bůh
dopustil na Joba nemoc nejhorší a nejohavnější; tělo ]obovo bylo
jeden vřed od paty nohy až do vrchu hlavy. Job sedí na smetišti
a střepinou ostruhuje hnis tekoucí z vředů. Ach, jaké to trápení!
A myslíte, že někdo ]oba politoval? Všichni přibuzníjeho opustili
ho a zapomenuli na něj. Podruhové domu jeho a služky jeho
pohrdali jím, jakoby nebyl ani pánem jejich. Ba i vlastní manželka
jeho štítila se dechu jeho a posmívala se jemu. Konečně, konečně
kync útěcha muži ztrápenému. Hle, z daleka přicházejí tři přátelé
]obovi, mužové rovněž tak vzácní a bohatí, jakým býval on, aby
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přijdouce společně, přítele svého navštívili a potěšili. Ale jak
ho sklamali tito přátelé! Po sedm dní a noci seděli s ním na
zemi, a žádný nepromluvil k němu slova. Když pak posléze ústa
otevřeli, zasypávali ho výčitkami, tvrdíce, že nebyla as ctnost
“jeho dokonalá, když ho Bůh tak hrozně tepe a trestá. V tomto
přehrozném trápení zvolal nábožný _lob: »Slitujte se nade mnou,
slitujte se nade mnou, aspoň vy, přátelé moji; nebo ruka Páně
dotkla se mne.<<Těmito slovy projevil job svým přátelům přání,
aby mu nedělali svými řečmi těžkého srdce, aby mu dopřáli od
dechu a odpočinku.
Milí křesťané! Tento světoznámý starozákonní trpítel jest
věrným obrazem oněch ubohých duší, na něž dnes vzpomínáme
se srdcem skormouceným. Nevýslovně veliké jsou jejich bolesti
v ohni očistcovém. Největší mukou jejich jest, že nemají žádného
klidu a pokoje, žádného oddechu a odpočinku. Proto vztahují
k nám prosebně své ruce a volají k nám jedna každá duše zvlášť,
slovy ]obovými: »Slitujte se nade mnou, slitujte se nade mnou,
aspoň vy, přátelé moji: nebo ruka Páně dotkla se mne.c Těmito
slovy jobovými touží duše v očisti po odpočinutí, a to po od
počinutí věčném v království nebeském.
My, kteříž putujeme ještě tímto životem smrtelným, přejeme
duším v očistci, čeho sobě sami žádají, říkajíce s Církvi svatou:
»Odpočinutí věčné dejž jim, Panec! Nemůžeme jim přáti nic
lepšího, nic žádoucnějšího, nic potřebnějšího, nic spasitelnějšího
nad toto odpočinutí věčné v krajích nadhvězdných, kde není
ani bolesti, ani křiku, ani pláče. Nastává tudíž otázka o věčném
odpočinutí, jehož přejeme duším v očistci:

1. v čem toto odpočinutí záleží;
II. kterak jim můžeme k němu dopomoci.
Ten jest obsah a rozvrh dnešní mé řeči, kterouž počínám
k uctění výroční památky všech věrných zemřelých.

Pojednání.
I.

V čem záleží asi věčné odpočinutí, jehož
přejeme duším v očistci?
Milí křesťané, mluvíme li o věčném odpočinutí, nesmíme
mysliti na tělo. Tělesná schránka, kterouž odložili naši v Pánu
zesnulí bratři a sestry, když jim velel Pán života i smrti, aby
vykročili z tohoto života časného, ta požívá sice odpočinku
v lůně země; ale možno-li nazvati tento odpočinek věčným?
Nikoliv. Ti, kteříž spí v prachu země, vstanou \! den poslední
z mrtvých. Nebude tedy odpočívati tělo jejich v zemi na věky.
Věčné odpočinutí, jehož přejeme věrným zemřelým, týká se
ušlechtilcjší částky jejich, té částky, kteráž mešká a trápí se
v očistci, duše nesmrtelné.
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Ti, kteříž meškají & trápí se v očistci, jsou lidé spravedliví,
kteříž vykročili z tohoto života bez hříchu smrtelného, ale přece
rov nou cestou do nebe vejíti nemohli, protože za těžké hříchy
jim na zemi odpuštěné pokání nedokonali, anebo i všedními hříchy
poskvrněni na věčnost odešli. Duše jejich neměla žádného doko
nalého odpočinutí na této zemi, a nemá ho ani v očistci.
Na zemi že neměla duše jejich žádného opravdového od
počinutí.> Kterak to? Vždyť byli spravedliví, a vždyt vůbec se
říká, že spravedliví opravdového pokoje požívají ve svém srdci,
nemajíce, co by jim svědomí jejich vytýkalo? Ano, říká se tak
obyčejně, ale pokoj, jehož požívají na zemi spravedliví, bývá
často a mnohonásobně rozrušen. I spravedlivý sedmkrát za den
klesá, jak svědčí Písmo. Ovšem jenom z křehkosti. To jsou
hříchy všední. Ale i všední hříchy vnitro spravedlivého znepokojují.
Ani po odpuštění hříchů nebývá člověk bez bázně. Obávát' se
právem, aby opět do hříchu neupadl a milosti Boží znova nepozbyl.
Pokušení doráží na člověka po všeckcn čas, do posledního vzdechu,
a to zmítá srdcem člověka, jako zmítá vítr hladinou mořskou.
Nemělit' tedy a nemohli míti spravedliví, kteříž nyní v očistci
meškají, opravdového odpočinutí na této zemi.
Ale nyní již hřešiti nemohou; nyní se již nemusí báti, že vy
padnou z milosti Boží; nyní jsou zbaveni všelikého pokušení.
jest jím tedy již blaze? Mají již na věčnosti pokoj?
, kéž by
měli pokoj! Ale nemohou ho míti, poněvadž rozličné ty křehkosti
a nedokonalosti, s nimiž na věčnost odešli, zabraňují jim přístup
k Otci nebeskému, jehož celým srdcem svým milují a po Němž
touží touhou nevýslovnou. Až tedy od svých poskvrn pozemských
dokonale se očistí, pak přijdou do nebe a odpočinou v lůně
Božím. Pak již nazvěky nic jich nevyruší z klidu a pokoje dušev
ního; a to jest ono odpočinutí věčné, jehož přejeme duším
v očistci.
Odpočinutí věčného v království nebeském nemohou si za
sloužiti duše v očistci samy. Překvapila je noc, ve které nelze
pracovati. Na věčnosti nelze již ničeho učiniti pro spasení duše.
Nuže, kdož pomůže duším v očistci, by došly žádoucího věčného
odpočinutí? Jest sice jisto, že jim pomáhají svou přímluvou u Boha
svatí a světice Boží. Ale i my, kteříž ještě bojujeme na této zemi,
máme jim pomáhati, neboť i my jsme bratři a sestry jejich v Kristu.
Nuže, kterak můžeme dopomoci duším v očistci k odpočinutí
věčnému, jehož sobě žádají? Na tuto otázku odpovím vám
s pomocí Boží v dílu druhém.
II.

My všickni přejeme duším v očistci odpočinutí věčného,
a to zvláště dnes, ve výroční památku jejich. Sluší se tedy dnes

zvlášťotom přemýšleti,kterak bychom dopomohli

v očistci k odpočinutí věčnému?

duším

Snad se vám zdá, nejmilejší v Kristu, nejkratší a nejsnad
nější cestou modlitba? Arcíf »svaté a spasitelné jest myšlení za
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mrtvé se modliti, aby od hříchu sproštěni byli:, jak dosvědčuje
Písmo samo. lI. Mach. 12, 46. Ano, modlitbami, kteréž konáme
za duše v očistci, můžeme přispěti k tomu, aby trápení jejich
v očistci bylo ukráceno, a odpočinutí věčné, po němž touží,
urychlcno. Ba co více.> Duším v očistci můžeme příspěti i každým
jiným dobrým skutkem, když zásluhu jeho jim přivlastníme na
způsob přímluvy, když voláme k Bohu: »O, Bože, kéž prospěje
duším v očistci, co já z lásky k Tobě činím a trpím!c První
místo mezi těmito dobrými skutky zaujímá ovšem nejsvětější
obět těla a krve Páně. Nebo když občtujemc za duše v očistci
mši svatou, tuť se jim přivlastňují vlastně zásluhy Syna Božího,
Ježíše Krista. A čím častěji a čím pobožněji tuto obět nejsv.
za ně konáme, tím více nabývají ty ubohé duše úlevy ve svých
mukách, tím dříve nabudou odpočinutí věčného v nebesích.
Ale to není ještě všecko. Duše v očistci trápí se proto, že
nedokonaly pokání za hříchy odpuštěné na této zemi, jsouce
překvapeny smrtí anebo že vůbec o to péče neměly, aby za
hříchy odpuštěné na této zemi dosti učinily. Víte-li však, rozmilí
v Kristu, co jest to dosti učiniti za odpuštění hříchí'nn> Myslíte
snad, že jest to dokonalé dostiučinční, když po zpovědi krátce
se pomodlímc, co nám kněz na místě Božím uložil.> Ach, mnohem
více ukládá nám Bůh. Chcef zajisté, abychom co nejdříve a co
nejlépe napravili všecky ty zlé věci, které pošly z našich hříchů:
abychom odstranili pohoršení, které jsme dali bližnímu; abychom
navrátili cizí statek nespravedlivě nabytý; abychom nahradili
škodu bližnímu učiněnou; abychom splatili, co jsme komu dlužní;
abychom odvolali, čím jsme koho nařkli; abychom horlivě vy
plnili povinnosti zameškané. To jest jádro a podstata pravého
dostiučinční. jestliže tedy naši v Pánu zesnulí bratři a sestry
takovéhoto dostiučinění za své hříchy Bohu nepodali, pokud
putovali tímto životem, učiňme to za ně my, a tak jim pomůžeme
nejlépe a nejvydatněji k odpočinutí věčnému v nebesích. —
Rozpomeň se, křesťané, na všecky lidi, kteréž jsi miloval a kteří
tě předešlí na věčnost smíření s Bohem. Snad svým životem na
zemi někoho pohoršili, ale pohoršení daného neodstranili;> Tedy
buď živ ty po křesťansku a tak napravíš pohoršení, které oni
způsobili. — Snad pozůstavili po sobě jmění nespravedlivě nastřá
dané, a to volá dosud za svým pánem? Tedy navrat, co oni na
vrátiti opomenuli, a tak ve smyslu jejich dosti učiníš. Snad učinili
někomu škodu na jeho majetku, a škoda ta není dosud nahrazena?
Tedy nahraď. tu škodu za ně, a tak ve jménu jejich a místo
nich dosti učiníš. — Snad odešli na věčnost ti, kteréž jsi miloval,
aniž by byli učinili pořádnost s lidmi, aniž by byli splatili svých
dluhů? O, miluješ-li upřímně ty ubohé duše, splaf za ně dluhy
jejich, a tak jim na věčnosti ulehčíš. — Snad ti, na něž dnes
v lásce přátelské vzpomínáš, tomu onomu člověku na cti ublížili
& svých slov nelaskavých ani před smrtí svou neodvolali?
, vy
pověz těm. jimž bylo ublížcno, jak kajicně přátelé tvoji ze světa
odešli; mluv o těch, jimž bylo ublíženo, dobře, a tak křivdu
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jim učiněnou napravíš, což zajisté tvoji přátelé na věčnosti s vděkem
od tebe přijmou. — Snad ten neb onen křesťan nevyplnil povin
nosti, kterou kdys zameškal, ty pak v povoláni jim dříve zaujatém
působíš anebo aspoň v povolání podobném? O, jak Snadno můžeš
vyplniti, co tvůj v Pánu zesnulý předchůdce zameškal, budeš-li
horlivý ve všech svých povinnostech; jak snadno můžeš v jeho
smyslu dosti učiniti a tak k odpočinutí věčnému jemu dopomocí!
Ano, ta jest nejvítanější pomoc, kterouž můžeme přinésti
ubohým duším v očistci. Dokonejme, co ony vykonati opomenuly,
odstraňme všeliký zlý následek jejich předešlých, u Boha i u všech
dobrých lidí zapomenutých nepravosti; číňme pokání místo nich,
a záře věčného odpočinku brzy jim zasvitne.
*

*

Nejmilejší! Ukázal jsem vám v dnešní své řeči, v čem záleží
odpočinutí věčné, jehož přejeme duším v očistci. Není to odpo—

činutí těla, nebot toto bude odpočívati v hrobě jen do obecného
vzkříšení. Jest to klid a pokoj duše, jehož spravedlíví ani na této
zemi dojití nemohli ani v očistci dojíti nemohou, nýbrž teprv
v nebi dojdou, až ode všech poskvrn a nedokonalostí očistěni
s Bohem, tímto zdrojem blaha věčného, spojeni budou. Po tomto
klidu a pokoji v království nebeském touží jedna každá duše
v očistci slovy jobovými: »Slítujte se nade mnou, slitujte se nade
mnou, aspoň vy, přátelé moji; nebo ruka Páně dotkla se mnc.<
My pak jsme slyšeli, jak můžeme přispětí duším v očistci, aby
žádoucího věčného odpočinutí co nejdříve došly. Můžeme jim
přispětí, obětujíce za ně nejdražší obět oltářní, modlitby a jiné
dobré skutky, přede vším však tím, když pokání, kteréhož ony
za své hříchy zde na zemi nedokonaly, za ně dokonáme.
, slitujme se tedy, slitujme se nad dušemi v očistci. Těžce
dotkla se jich ruka Páně. Ve dne v noci se trápí, ve dne y noci
touží, ve dne v noci čekají, že se jim otevře brána nebes. O, jak
nám budou děkovati za všecky dobré skutky naše, kteréž za ně
občtujemc, až se jim brána nebes skutečně otevře! Odpočinout
na věky v lůně Božím a budou se přimlouvati za nás před
trůnem Božím, abychom vezdejší pout“ šťastně dokonalí, muky
očistcové co nejdříve přestáli a pak do společenství jejich v nebesich
se dostali!

Amen.

Klement Markrab.

Neděle XXII. po SV. Duchu.
(Homilie)

Faríseové — obraz lidské zkažeností.
»Za onoho času fariseové uradili se,
jak by ježíše polapíli v řeči).
Mat. 22, 15.

Bylo to již ku konci vezdejšího života našeho Spasitele, když
vida nevěru a zaslepenost národa Svého, zvláště fariseův, kterouž
tříletým Svým učením a divů činěním nemohl odstraniti, přísně
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a často káral zatvrzele farisey pro jejich nevěru. Předpovídal jim
jejich zavržení, neštěstí celého národa, a povolání do Církve ná
rodů pohanských. V tomto čase pověděl jim mnohá podobenství.
Tak o člověku, jenž učinil večeři velikou a pozval mnohých, ale
pozvaní nepřišli; a naplniv síň svatební chudými a kulhavými,
jež ná rozcestí dal sebrati, dokládá: »Pravím vám, že žádný z těch,
kteří byli pozváni, ncokusí večeře mém A rozuměli fariseové, že
tuto o nich mluví Pán Ježíš. A jiné pověděl jim podobenství
o vinici, kterou s velikou péčí založil a štípil člověk, a pak pro
najal ji vinařům. A v čas ovoce poslal služebníky své k vinařům.
aby vzal užitky. Ale vinaři zjímavše služebníky pobili je. A když
idruhým služebnikům tak učinili, poslal k nim jediného syna
svého řka: :Snad se ustydí syna mého.<< Ale oni chytivše syna
vyvrhli jej z vinice a zabili. Proto. když přijde pán. co učiní vi
nařům těm? I řekli fariseové: »Zlé zle zatratí a vinici svou pro
najme jiným, kteří by dávali z ní užitky.<x A na to odpověděl
jim Ježíš: »Protož pravím vám, že bude odňato od vás království
Boží a dáno bude lidu přinášejícímu užitky.<=A opět k velikému
zahanbení poznali fariseové, že o nich mluvil Kristus. A když
onen pohanský setník z Kafarnaum, prose za služebníka nemoc
ného, v pokoře své řekl: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod
střechu mou, ale rci toliko slovem a uzdraven bude služebník
můj,<r tu obrátil se Pán k zástupu židovskému a fariscům, kteří
byli s Ním a zvolal: »Amen pravím vám, nenalezl jsem takové
víry v Israeli; pravím pak vám, že mnozí přijdou od východu a
od západu a stoliti budou s Abrahamem, Isakem a ]akobem
v království nebeském, synové pak království vyvrženi budou do
temností zevnitřních, kdežto jest pláč a skřípení zubůxr Tako
vými domluvami byla ale nanejvýš uražena pýcha zákonníkův a
fariseů, kteří jenom sebe majíce za vyvolené, jinými pohrdali.
A proto napiněni hořkosti azáštím proti Kristu největším, usilovali
o bezživotí Jeho. I—Iledalitedy jenom záminku nějakou, a po
dlouhém radění vymyslili si úkladnou lest. která dle lidského
rozumu musila se jim zdařiti; ale moudrost Kristova zvítězila nad
ďábelskou chytrostí lidskou. Dnešní evangelium nám vypravuje
tento úskok jejich a spolu se nám v tomto vypravování před oči
staví za výstrahu příklad lidské pokaženosti.
Poslyštc pozorně řeč mou.

Pojednání.
aZa onoho času odešli fariseové a radili se, jak by Ježíše
polapili v řeči.: Pro pravdu, kterouž jim Spasitel vytýkal jejich
zatvrzelost v hříšícli a předpověděl jejich zavržení, naplnili se
hněvem velikým a zlosti proti Němu a hleděli se pomstíti. Ale
v životě Pána _Iežiše nic nemohli nalézti, co by mu byli mohli
vyčítati, co by jen ve zlou stranu převrátiti mohli; tak neúhonný
a svatý byl život Páně, že jim mohl veřejně říci: »Kdo z vás
může mne trestati z hříchuřc A proto chtěli v řečích ]eho vy
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hledati něco závadného, a po dlouhém radční předložili mu otázku
přechytře nastrojenou: »SluŠí-li císaři daň dávati či neslušířc na
kterouž at" by odpověděl Pán ježiš ano, nebo ne, oni vždycky
nad Ním zvítězili. Rekne- li (tak oni počítali) že sluší daň dávati
císaři, tu Jej osočíme u lidu, jenž těžce nese vládu Ixímskou a
nerad dává daně, že nemůže býti mesiášem, ani prorokem, jelikož
schvaluje poddanost vyvoleného národa pod císařeípohanského.
ekne-li ale, že se nemá daň dávati císaři, tut' popadnou si Ho
zase IIerodiani, kteří drželi s Římany, a kteréž za tou příčinou
schválně vzali s sebou. Ale v moudrosti _Své odpověděl jim Pán
tak, že zahanbil chytrost jejich. — Jaká to bezbožnost, jaká to
pokaženost srdce jeví se nám tuto na faríseích! Spolu ale vidíte,
kam vede člověka zlost a nenávist a zášt proti bližnímu; jen zá
hubu a škodu jeho hledá, žádného prostředku sebe nepoctivěj—
šiho se neštítí, pomluvy, osočování používá, každý krok, každé
slovo na nejhorší stránku obrací, jen aby uškodil a zkazil protiv—
níka svého: srdce naplněné zlosti a nenávistí tak se zatvrdí, že
nezná slitování ani útrpností, a kdyby hynul smrtí a umíral v bídě
a trápení nenáviděný člověk, to bude rozkoší a milým divadlem
takovému bezbožnému, zkažené-mu srdci. Ano, pravda jest, co
napsal sv. jan apoštol: »Kdo se hněvá na bratra svého, vražedl—
níkem jest.: Zkaženost fariseův budiž nám výstrahou, abychom
nikdy nepodezřívali řeči a skutky jiných lidí, tím méně ale jim
úklady a. osidla strojilí v řeči neb jednání, což jest ďábelské. Ale
pozorujme dále zlostné jednání faríseův!
»I poslali k němu učenníky své s I—Ierodianyc. Herodiani
byli přívrženci krále Herodesa, jenž od Rímanův byv za krále
ustanoven, Ixímskou stranu držel. Faríseové, kteří ale panství Rí—
manů těžce nesli a je svrhnouti chtěli, byli největšími odpůrci
Herodíanův. Ale tu vidíme vlastnost lidí nešlechetných, vlastnost
ďábelskou; byť mezi sebou živi byli v největším nepřátelství,
když se o to jedná, aby proti pravdě a právu, proti spravedlnosti
a nevině vedli boj, tu se hned spojí a sjednotí fariseové a Hero
diáni proti Pánu ]cžíši. A tak činí lídé bezbožní až podnes. Byt
mezi sebou měli ustavičně sváry a lměvy, hned jsou smíření
a spolčení, když se o to jedná, aby dobré věci uškodilí, nevinného
člověka zkazili. jsou vtom podobní lidé oněm duchům pekelným,
kteří mezi sebou jsou v ustavičném rozbrojí, ale v jedno spojeni
jsou v boji proti ctností a nábožnosti. Bohužel, že až dosud v plné
platností jest i mezi křesťany, co Pán ]ežíš řekl: »Synové tohoto
světa opatrnější jsou v pokolení svém, nežli synové světla.: Na
lezlo by se na to důkazů a příkladů hojnost z každodenního ži—
vota i z dějin. V každém věku tak se dálo a děje doposud, že
rozličné bludné víry a kacířství, které se mezi sebou pronásledují,
ihned jsou spojeny a v jednotu vedeny, jakmile se jedná o boj
proti pravdě, protí Církvi katolické. V ničem se rozliční kacířové
nesrovnávají než v tom jediném, že nenávidí a zkaziti hledí Církev
katolickou, zvláště pak jednu zlost všíckni mají v sobě proti pa
peži a proti kněžím katolickým. Každodenní zkušenost nás učí, že
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pravdou jest co Kristus Pán řekl, vidímeť to všickni: »Synové
bludů opatrnější jsou, nežli synové pravdy. : Porovnejme jen ka
tolíky s nekatoliky. Který nekatolík tupí svou víru, svého kazatele
před jinověrci,> Kterýž by to snesl, aby katolík jeho víru mu zne
uctíval řeči nebo skutky? Kterak oni umějí držeti dohromady a
státi jeden za druhého! Ale mnozí katolíci, když jiný posměch si
strojí z jeho víry nebo tupí jeho kněze, snad se ještě také
zasmějí, snad posvědčí, snad ještě neco přidají. A jak mnozí sami
se rouhají proti svatým věcem, proti svým představeným duchov
ním! O běda, že synové bludů jsou opatrnější než synové pravdy!
Běda těm katolíkům, kteří nemají ani tolik lásky ku své pravdě,
co mají jiní náchylnosti k svým bludům. Nejmilejší, vzpamatujte
se všickni, a když vidíte, kterak blud drží dohromady, kterak
zlí se hned spojují, mají-li se opříti pravdě a věci dobré:

vyna—

ložte i vy všecku opatrnost a odhodlanost, nenechte si tupiti
Církve a její služebníkův, abyste nemusřli jednou na soudu cititi
tíží slov Kristových: »Že jsi mne zapřel před lidmi, zapru i já
tebe před Otcem Svým nebeským. a
A ještě třetí ohavnost vidíme na fariseíeh v dnešním evan
geliu. Oni přicházejí ku Spasiteli s úmyslem nejhorším, a hle jak
se mu do očí staví! jakoby jim šlo jen o poučení, jakoby byli
nejvroucnějšími učenníky jeho; hladkými slovy chtějí l—lopřelstíti,
pochlebenstvím a oulisností chtějí I—Iopro sebe získati. »Mistře,
víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš, a nedbáš

na žádného a nepatříš na osobu lidskou.a jaká to přetvářenost a
pokrytství! Ovšem pravda jest, že pravdomluvný jest Pán Ježíš,
že cestě Boží učil, pravda jest, že nedbal na osobu lidskou; sami
toho zkusili ——ale v jejich

oulisných

ústech byla to lež, neboť

oni tomu nevěřili; jakž by jinak byli směli přistoupiti před Spa
sitele s tak lstivým úmyslem?
Pochlebcnství a s ním nerozlučitelná přetvářenost a lež, to
jest třetí známka člověka pokaženého srdce. On pochlebuje tomu,
z koho chce míti zisk; on oulisně hladí z předu, koho chce po
straně bodnouti nebo zničiti. Pochlebcnství jest lež, jest přetvá
řenost; nebot' pochlebník nikdy nevěří tomu, čím druhého chválí.
A jest to zajisté bídný člověk, jenž na svou důstojnost lidskou
tak zapomíná, že pro mrzský zisk, neb pro ukojení svého záští,
své pomsty, zapírá svou přirozenost, a ústy chválí, koho v srdci
nenávidí, ústy dobré slibuje, komu vlastně chce ublížiti. Ale čím
to, že málo jest lidí, kteří prohlédli pochlebníka a jej zahanbili,
jakž to učinil Pán ježíš.> Vždyť vlastně jest to urážka, když se
někdo domýšlí, že mne dovede svými lživými řečmi oklamati.
Ach, lidé tak radi slyší svou chválu a byt mnohý nepravou
slyšel o sobě chválu, on ji přijímá, on se dá klamati od pochleb
nika. Ale pravdu o sobě slyšeti, to bývá lidem nemilé, a proto
na světě nalezáme, že pocnlebníci mnoho platí a mnoho mohou
u lidí, protože chyby přikrývají a chválu, třeba lživou roztrušují.
A přece, jak každý moudrý člověk musí uznati, oulisník jest nej
větší nepřítel člověka, sv. Augustin říkával, zlost nepřátel že mu
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byla dobrodiním, protože mu jeho chyby vyčetli, a on jich mohl
napraviti, kdežto oulisná slova přátel bývají osidlem, ve kterém
člověk chyb svých nepoznav zahyne. A sv. jařolím praví: :]azyk
pochlebníků více škodí duši, než meč pronásledovníků.- Pravdu
lidé neradi slyší, ano mnozí i to těžko nesou, když slyšeti musí
trpkou pravdu s kazatelny, ve zpovědnici; a přece, jestli ještě
kde, na těchto sv. místech musí panovati pravda; jestli ještě kdo
smí a musí mluviti pravdu bez ohledů lidských, jest to kněz na
kazatelně, ve zpovědnici; neboť zde nemluví sám, nýbrž v osobě
Krista Pána, toho Krista, o kterémž platí slova: »Vímc, že pravdo
mluvný jsi, a nedbáš na žádného, nebo nepatříš na osobu lidskou.a
Nebyl by služebníkem Kristovým, kdo by dbal na osobu lidskou.
A proto zkoušejte dnes sami sebe, nerovnáte—li se i vy fariseům
v tom, že hledáte škodu a záhubu bližního ze zlosti a nenávisti,
slova i skutky jeho zle,vykládáte, neb docela ouklarly v řeči a
skutcích mu strojíte. Varujte se, abyste proti dobrému, proti spra
vedlnosti ncspojovalí se s bezbožnými a nevěrci. abyste nikdy ne
užívali nepoctivých prostředků k nabytí zisku nějakého. Nerovnejtc
se fariseům přetvářkou a pochlebenstvim, nebo to oboje od ďábla
pochází; nepřijímejte ale také pochlebenství a bez nevole slyšte
pravdu o sobě, byt třeba trpkou, aby se na vás naplnila mod
litba sv. Pavla, jenž v dnešní epištole praví: »Za to se modlím,
aby láska vaše víc a více se rozhojňovala, abyste upřímni byli a
a bez úrazu ke dni Kristovu. Amen.

Tlan Herčík.

Neděle XXIII. po sv. Duchu.,
Jaké naučení vyplývá z pohledu na mrtvé tělo.
»Pane, dcera má nyní skonalac.

Mat

Kristus ježíš uzřev na do Levi-ho, syna All'eova, pravil jemu:
Pojď, a následuj mne! I odšcl za Ježíšem a radostí velikou pro
niknut, že z publikána činí jej Ježíš Kristus Svým učcnníkem,
bohatou vystrojil Kristu Ježíši hostinu v domě svém, na nížto
mnozí publikáni a veřejní hříšníci brali podíl. Kristus Ježiš, sedící
uprostřed nich, tak mile a vlídně se k nim měl, že fariseové pří
tomni tím byli pohoršení, ano i reptali, pravice učenníkům:
»Proč s publikány a hříšníky stoluje Mistr váše:? Sotva že však
milý Spasitel reptání jejich zaslechl, pravil jim: »Nemají zdraví
zapotřebí lékaře, nýbrž nemocní<. A publikáni a hříšníci byli právě
nemocní, a Kristus Ježiš lékař nebeský, kterýžto sestoupil s nebe,
by neduhy naše na Sebe vzal a nás z nich vyhojil. Učinilt' zajisté
milý Spasitel ]cžíš Kristus jednoho z publikánův, Leviho, syna
Alfeova, učenníkem Svým. A tomuto Levi, nápotomnímu apoštolu
Matouši, máme co děkovati, že nám příběh onen zaznamenal, kdy
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při hostině v domě jeho vchází kníže jedno do hodovní síně,
tam padá před ježíšem na kolena a praví:
»Pane! dcera má právě skonala, ale pojď, vlož na ni ruku,
a ožijen jaká to událost podivuhodná! Kristus ježíš stoluje ujed
noho ze svých napotomních apoštolův, tam mnohá spasná pona
učení dává spolustolujícím, a tu pojednou ztrápený otec, kníže
bohatý, vchází do hodovní síně a hostům oznamuje smrt jediné
dcery své.
O zajisté mnohé důležité ponaučení mohl si vybrati Levi za
apoštola vyvolený. Nejedno ponaučení mohli z prosby knížete
čerpati i ostatní publikáni a hříšníci kteřížto zároveň s milým
Spasitelem stolovali. Tu poznati mohli hosté veškeří, jak vše po
zemské jest vratké a nestálé, a že smrt neušetří ani příbytku
bohatých a vznešených tohoto světa.
Avšak nejenom Levi, nejenom ostatní publikáni a hříšníci,
stolujicí s Kristem v domě jeho mohli a měli ze slov: »Pane! dcera
má právě nyni skonalac, čerpati spasitelné ponaučení, i pro nás,
jimžto Církev svatá dnes tato slova v chrámu Páně dává před
Čítati, jsou slova tato veleužitečná a spasitelná.
A proč pak také nám, mohl by se někdo tázati, vždyt“ my
ještě neumíráme, smrt jest od nás ještě daleko;> Právě těm, kte
řížto tak by se mohli tázati, budou slova tato veleužitečná a spa
sitelná. Neboť slovy: »Pane! dcera má právě nyní skonalac, býváme
upamatováni na onu pravdu, kteréžto všaký člověk snaží se vše
možně vyhýbati. Vždyť na smrt každý vzpomíná teprve tehdá,
když už stojí u jeho lože, když už se jí nemůže nikterak vy
hnouti. Ano i tehdá ještě ten nemocný se brání, zápasí se smrtí,
nechce se jí podati. jenom pohlcd'te na toho umírajícího, jak hází
rukama, jak se na loži obrací, jak zuby zatíná, žet už z pouhého
naň pohledu viděti, že s někým zápasí.
Ano zápasí. A s kým pak.> Inu se smrtí. Rád by se jí vy
mknul, rád by ji přemohl, rád by jí ušel, ale marná námaha!
ještě nikdo smrti se neubránil. Vždyť i Sám náš Spasitel Kristus
ježíš na nějaký čas smrti podlehl. jakž by tedy člověk, ubohá,
křehká hlíněná nádoba, mohl se ubrániti smrti, jížto iSám jedno
rozený Syn Boží Kristus jcžíš se podvolil.
Nechtějme tedy marně smrti se vyhýbati, nechtějmež jí od
sebe odstrkovati, nýbrž naopak častěji si vzpomínejme na slova
dnešního svatého evangelia, která ina nás se jednou jistě vyplní:
»Pane! dcera má právě nyní skonalaa!
Budeme tedy dnes na základě těch slov: Pane! dcera má
právě umřela, uvažovati, jaké naučení z pohledu na mrtvé tělo
lidské pro nás vyplývá.
P oj e d n á n í.
V síni hodovní ozývá se pojednou zpráva o smrti. I tam
tedy, do shromáždění radostného, tam do prostřed hostův, hodu—
jících s milým Spasitelem, vtírá se host lidem odporný a nemilý,
totiž smrt. Kníže, jemuž jediná dcera umřela, neví si jiné rady,

-—836—
jiné pomoci, jedině tu, že ubírá se ku Pánu Ježíši, kterýžto se
stoupil s nebe, aby osten smrti zlomil, aby temnotu'hrobovou a
hrůzu před smrtí zaplašil, by mocným slovem Svým: Divka
neumřela, nýbrž spí, nás poučil, žet' smrt spánku se podobá,
z něhožto v soudný den na hlas andělův Božích všickni ti, kteří
zesnulí, se probudí. To uznává i kníže v domě Levi, a proto
praví ku Pánu ježíši: »Pane! dcera má právě nyní umřela, ale
pojď, vlož na ni ruku, a bude živaa.
Spasitel Kristus Ježíš vstává, vychází z domu radostí a veselí,
aby odebral se do domu knížete, v němžto pláč a nářek, a zástup
hlučící a pištci se shromáždili, by dceru mrtvou dle stavu jejího
mohli ku hrobu doprovoditi. Pojďmež imy za milým Pánem,
bychom u lože mrtvé dcery ]airovy pozorovati mohli, jaké po
naučení spasitelné vzbuzuje v nás pohled na mrtvé tělo lidské.
Vždyť i moudrý kazatel nás k tomu vybízí slovy: »Lépe jest jít
do domu pláče, nežli do domu veselíc.
Tělo dcery ]airovy, jež na bohatém a skvostném loži vidíme
odpočívati, bylo před nedávnem ještě svěží, bujaré a sličné, &
nyní už bez pohnutí leží dcera mladistvá, potratila veškeru svě
žest i bujarost těla svého. Nebudu vám popisovati změny, jež
smrt má v zápětí, nýbrž jenom na věci vás chci upozorniti, které
na první pohled nepatrné, přece nicméně dosti poučení užitečného
a spasitelného nám poskytují.
Tělo děvy zesnulé odpočívá na loži tváří jsouc obráceno
k nebesům. Címž zřejmě se nám sama naskytuje pravda, že ne
zde na zemi, nýbrž tam na nebesích pravá naše vlast. Leč jak
zřídka člověk v životě svém obrací zrakův tam k nebesům! jak
zřídka jenom myšlenkami, slovy prodlévá v říši oné nebeské! Je
nom zde na zemi hledá blahobyt, hledá štěstí a tam k nebesům
jenom zřídka, anebo nikdy zrakův svých neobrací.
Ano i takových lidí nemalý se nalézá počet, kteřížto mudrují:
»Krátký a teskný jest čas života našeho, a není občerstvení při
smrti člověka, a není znám, kdoby se byl z hrobu navrátil. Nebo
z ničeho narodili jsme se, a potom zase budeme, jako bychom
nikdy nebyli; nebo dým jest dýchání v chřípích našich: a řeč
jest jiskra z pohnutí srdce našeho, kteráž když zhasne, popel
bude tělo naše, a duch se rozplyne jako lehký větérek, a život
náš pomine jako oblak, a zmizí jako mlha, kteráž rozehnána jest
od paprskův slunce, a potlačena od horkosti jeho. A jméno naše
přijde časem v zapomenutí, a nikdo nevzpomene na skutky naše.
Nebo stín pomíjející jest čas náš, a není navrácení po skonání
našemc.

Tak mudrovali nevěrci za času krále Šalomouna, tak mudrují
i doposud, a proto hledajíce nebe jenom na zemi, a nevěřice, že
po smrti jaké jiné nebe jest, volali, a volají doposud:
Pojďte tedy, a požívejme dobrých věcí, kteréž tu jsou, a
užívejme tvorstva jako v mladosti rychle. Drahým vínem a dra
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hými mastmi naplňme se: a ať nemine nás květ času. Utiskněme
chudého spravedlivého a nešanujme vdovy, aniž se ostýchejme
šedin starce mnohého věku. Protož oklamejme 'spravedlivého,
nebo neužitečný jest nám, a protiví se skutkům našim, a vytýká
nám přestoupení zákona, a rozhlašuje na nás hříchy obcování
našeho.
Tak mluví nevěrci, pokud jsou zdraví a v bujaré síle. Ale
sotva že host nemilý a odporný, smrt, konec učinil rozpustilému
životu jejich, tu alespoň po smrti zdá se, že zmoudřeli. Vždyť
pojednou tvář, kteráž jenom obrácena byla k zemi a zde jenom
nebe hledala, obrácena po smrti k nebesům. A takto obrácen
tváří k nebesům odpočívati bude ncvěrcc v hrobě nejenom sto
anebo tisíc let, nýbrž tváří obrácen k nebesům odpočivati bude
v hrobě až do soudného dne. I—Ile smrt, tat přece mou
drým ano nejmoudřejším učitelem. Onať jednou ranou napravila
nevěrci hlavu zpupnou a pyšnou. A ten, který za živa při slově
nebe pohodil pyšně hlavou a nikterakž nechtěl v nebe uvěřiti,
ten nyní obličej má a musí míti obrácený k nebesům až do
soudného dne. Optejte se po smrti nevěrce, zdali nyní v nebe
věří, a ačkoliv jazyk jeho už je zdřevčnělý a němý, přece poloha
těla mrtvého, tvář k nebi obrácena hlásá: Ano to nebe, jemuž
jsem se za živa posmíval, skutečně jest. Ovšem že není pro mne
uchystáno, vždyť já jsem v ně nevěřil, já jsem do něho vejit
nechtěl, já jsem po něm netoužil. Ale nicméně svým zapiránim
a pohrdáním, svým posměchem jsem já ubohý tvor nebe nezrušil.
Nebe jest. A kdo nechceš tomu věřiti, popatř na tvář mou,
k nebi obrácenou, vzpomeň i na tvář svou, která po smrti též
k nebi bude obrácena, & tim mimovolně až do dne soudného
hlásati bude, že nebe skutečně jest.
Pozorujmcž nyní oči mrtvé dcery ]airovy. Než jak možno
oči její pozorovati, když jsou uzamčeny dlouhým spánkem? Mnoho
zajisté člověk každý okem hřešil. Vždyť Sám Kristus ]ežíš praví:
»Jestli oko tvé nešlechetné, celé tělo bude nešlechetné.c Okem,
abych tak řekl, člověk nejvice hřeší. Vždyť jest oko branou,
kteroužto hřích vchází do srdce lidského. A proto také při smrti
nejspíše oko se zakalí, a dlouho před smrtí umírající nezná ni
koho kolem _lože svého. Ještě může mluvití, ano slyší i všecko
co se kolem něho děje, ale optáte-li se, zdali toho ncb onoho
zná, tu vám odpoví: Neznám tě už. Oko tedy, jimžto za živo
bytí člověk nejvíce se prohřešoval, také nejdříve před smrtí bývá
zakaleno a uzamčeno.
Kéž bychom i toho pomněli, kdykoliv u mrtvého člověka
oko zamhouřené a zapečetěné pečetí smrtelnou vidíme. Jak by
chom tu měli na uzdě zrak-svůj! Vždyť zde tolikéž poznati mů
žeme spravedlnost Boží nevystihlou. Za to, že oko bylo branou,
kteroužto hřích vcházel v srdce naše, za to musí oko spánkem
věčným býti uzavřeno až do onoho dne posledniho neboli soud
ného, kdy na hlas andělův opět zc sna se probudí všickni ti,
kteří zesnuli a v hrobě odpočívají spánkem dlouhým.
Rádce duchovní.
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Kdykoliv oko naše patřiti chce na věci hanebné a nestydaté,
zavlrejme je, pamětlivi, žef při smrti také zavřeno bude oko naše
na dlouhou dobu. A pamatujmež, žcť oko hříšníkovo v plameni
pekelném ve věčné nalezati se bude temnotě, kdežto naopak oko
spravedlivého a svatého křesťana v odměnu za to, že nepohlížclo
nikdy na věci neslušné, hanebné a nestydaté, ve světle věčném
v říši ježíše Krista bude oblaženo. Vždyt' zřejmě Pán pravdu tuto
připomíná slovy: »A bude-li oko tvé jasné, celé tělo tvé bude
světlév.
Ončmí tolikéž i jazyk zesnulému a svazkem nerozvížitelným
jest zpoután až do dne soudného. jestit' zajistéjazyk, ačkoliv malý
díl těla člověkova, veškerost nepravostí. »Všeliké zajisté přirození
hovad, praví svatý Jakub, a ptactva, &zeměplazův, i jiných bývá
zkroceno, a jest zkroceno od přirození lidského; ale jazyka žádný
z lidí zkrotiti nemůže, onf jest nepokojné zlé, plný jedu smrtel
néhOc.
A hle! tento jazyk neukrotitelný, oheň, znečisťujícícelé tělo
»naše, bývá mocnou smrtí spoután a svázán. Ano mocnou smrtí
bývál ukrocen i ten díl těla lidského, jehož nižádný člověk ukrotiti
nemůže. Utrhačný jazyk, který čest a dobré jméno bližního špinil,
který mezi manžely a mezi sousedy svornost a dobrou vůli ničil,
už po smrti jest přepcvně svázán a zpoután. jazyk, kterýžto Bohu
samému a svatému náboženství se rouhal, kterýžto v kalu a v ne
řesti sobě obliboval, ten nyní mocnou smrtí už icst na dlouhou
dobu ukrocen. jazyk, který prostořekým a nepředložcným mlu
vením mnohé zlé natropil, tenf už nyní jest nehybný, už nyní
bude si odpočivati a sice až do dne posledního, až do dne soud
ného. Mějtež tedy v paměti, přátelé milí, napomenutí Krista
ježíšc: »Pravím pak vám, že z každého slova marného, kteréž
mluviti budou lidé, vydají počet v den soudu.: Tedy nejenom
z pomluvy, ze lži, křivé přísahy, rouhání, křivého svědectví, blázno
vého mluvení a šprýmováni, a ze všeho vůbec, co k pravdě ne
náleží, nýbrž iz každého slova marného. Neboť praví zřejmě
Pán milý, věčná Pravda: »Ze slov svých člověk ospravedlněn
bude, a ze slov svých bude i odsouzen.:
jakož nezřídka Pán milý, přednášeje božské učení Své volal,
aby tím větší důraz slovům Svým zjednal: »Kdo má uši k slyšení,
slyš-! tak i'já mohu dnes vším právem volati: Kdo máš uši
k slyšení, slyš jaké naučení dává tobě pohled na tělo mrtvé. Slyš
a naslouchej každodenně tomuto kázání mocnému. Slyš, co praví
Duch Svatý: »Pamatuj, člověče, na poslední věci své, a na věky
nezhřešíš.c A první zajisté z těchto posledních věci člověkových,
na něž dle napomenutí Ducha Svatého neustále máme pamatovati,
chceme-li, abychom hříchu se uchránili, první věcí jest smrt.
A proč pravím dnes: Kdo má uši k slyšení, slyš! Z té
činím to jediné a pouze příčiny, žef i tento smysl těla našeho,
totiž sluch, mocnou smrtí bude na dlouhou dobu uzavřen. Ano,
přátelé mill, nezakalí se toliko oko vaše, neoněmí jenom jazyk
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váš, i sluch váš i ucho vaše na dlouhou dobu bude uzamčeno.
Protož každý z vás, pokud máš uši k slyšení, pokud smrt mocná
ucha tvého nezavřela, slyš, jaké spasitelné ponaučení dává tobě
tvář mrtvého těla k nebi obrácená. Slyš, kdo má uši k slyšení,
jaké naučení dává tobě oko uzavřené, jazyk ztuhlý a ucho uza
mčené. Nebot' rád bys snad někdy naslouchal naučení tomuto, ale
už bude sluch tvůj smrtí mocnou uzamčen.
A dlouho-li pak, tážete se, bude uzamčen sluch náš ve
hrobě? Tak dlouho, přátelé mílí, až ti, kteří zesnulí, zaslechnou
v poslední neboli soudný den hlas Syna člověka, Ježíše Krista.
Ten tedy sluch náš, který nejposléze bývá uzavřen, který nejdéle
smrti vzdoruje, ten v poslední neboli soudný den nejdříve na
hlas Syna člověka, Ježíše Krista, bude otevřen.
Tehda zajisté poznají všickni, že pravdivá jsou slova, kteráž
promluvil Kristus Ježíš u domu knížete: »Odejděte! neboť ne
umřela děvečka, ale spí. 4: Vzkříšením zajisté dcery Jaiíovy do
kázal Kristus Ježíš pravdivost výroku Svého, ač už tehdá zástup
slovům těmto se smál, a ačkoliv až do dnešní doby mnohý zka
tolických křesťanův, kdybyste zavedli jej k mrtvole a řekli: »Ne
umřel on, ale spíc, dá se do hlasitého smíchu.
Větší víru než my katoličtí křesťané měl kníže ku Kristu
Ježíši, který v domě Levi cclného klečel před' Pánem a prosil:
»Pane! dcera má právě nyní umřela; ale pojď, vlož na ni ruku
svou, a bude živac.
Ta tedy ruka všemohoucí, kteráž tělo lidské utvořila z hlíny
země a vdechnutímlje oživila, ta ruka všemohoucí, kteráž dceru
Jairovu zemřelou vzkřísíla, ta ruka všemohoucí, která vzbudila
mrtvého mládence u brány města Naimu, ta oživí veškeren prach
lidský v den soudu, který v zemi odpočívá.
Slovo Kristovo všemocné, kteréž Lazara, už čtyři dny
v hrobě odpočívajícího a už zapáchajícího, opět ven vyvedlo, to
slovo Krista Ježíše neomylné: »Neumřela děvečka, ale spíc, onot'
jest nám zárukou, že na hlas Syna člověka vstanou z hrobu
všickni ti, kteří zesnulí. Rádí tedy pamatujme na smrt. Neodvra
cujme zrakův nikdy od mrtvého těla; nebot“ mnohé ponaučení
spasné nám pohled na mrtvé tělo skytá. Nebojmcž se ale a ne
strachujme přílišně před smrtí, pamětlivi slov dnešních: »Neumřela
děvečka, ale spía. I my v poslední den povstaneme na hlas Syna
člověka z hrobu, aby z nás vzal odplatu jedenkaždý za skutky
své. Dejž Bůh nebeský, by každý z nás vzal odplatu dobrou,
odplatu h0jnou. Amen.
Fr. Klíma. farář v Křepicích na Moravě.
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Neděle XXIV. po Sv. Duchu.
Rozšířujme království Boží.
»Od vás rozhlásila se řeč Páně netoliko
v Macedonii a v Acháji. ale i po vše
likém místě roznesla se víra vaše:.
I. Tessal. 1, 8

Slova, kterými v dnešním podobenství o zrnu horčičném
a o kvasu předpověděl Pán Ježíš vzrůst Církve Boží, z veliké
části už se vyplnila. Z nepatrných počátků vzrostl strom života

na zemí; z nepatrné Galiley vyšlo dvanáct apoštolů,aslovo jejich
rozneslo se, Církev Boží rozšířila se po všech končinách světa.
Kdo z nás, maje naději, že kvas víry a lásky Kristovy pro—
nikne srdce všech lidí, všech národů: neradoval by se radostí
důstojnou nebešťanů? Ve městě Solunu či Tessalonice ujala se
víra, jevila sc dobrými skutky činné lásky a roznesla se po vše
likém místě. Kdo z nás neradoval by se z toho? Chceme-li však
opravdu náležitě a slušně radovati se z dalšího vzniku a šíření se
království Božího na zemi, svaté Církve katolické, potřebí jest
všude, aby každý z nás přičinil se, kněz i nekněz, všemožně

o rozšířeníto. A tážete se, kterak? Příkladným

modlitbou, slovem i skutkem svým.

životem,

Pojednání.
1. »Slova budí, příkladové táhnou<<. Pán ]ežíš přikázal: »Tak
svět světlo vaše před lidmi, aby lidé, vidouce skutky vaše, chválili
Boha, jenž jest v nebesíchc. Tak velí Bůh, Pán a Spasitel náš,
]enž sám toliko tři leta vyučoval slovy, ale po celý život Svůj
pozemský příkladem Svým objevoval nám vůli Otce nebeského
a povzbuzoval nás k pokoře, k poslušnosti, k trpělivosti, k útrp
nosti, k milosrdenství, ku střídmosti, k tichosti, k čistotě, k horli—
vosti
ku svatosti a lásce.
Příkladný život mnoho dovede při rozšiřování pravdy Boží.

Pomněme na svatou Kristinu otrokyní; pomněmc na svatého
Aedesia a Frumencia otroky, kteří příkladným životem svým byli
příčinou, že celí národové opustili modly a obrátili se k Bohu
pravému; byl to národ Iberský a Habešané.
Není však potřebí na to v letopisech církevních sliledávati
důkazů; popatřme jenom vůkol sebe do rodin, do obcí, a každý
z nás nalezne a přesvědčí se, že příkladnost života jest takořka
kvasem, který mocí zázračnou proniká srdce lidská. Nejeden
manžel míval srdcc zadané satanu; ale jeho choť bohabojná pří
kladností svou posvětila a obrátila muže svého k Bohu. — Ne
jeden dům byl pelcší nečestnou; ale že už jí není, to spůsobila
chudá, nábožná panna svou příkladností. Nuže tedy, ty otče,
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matko, kde jest váš dobrý příklad? Modliváte-li se s dětmi?
Chodíte-li pilně do kostela? Hospodáři, kterak ty dáváš příklad
čeledi své? Staráš-li se o ni v příčině hmotné i duchovní?
2 Také modlitbou můžeme a máme rozšiřovati království
Kristovo zde na zemi. Nevite-li, že Kristus Pán proto tak mnoho
se modlíval, že celé noci trvával na modlitbách? A sv. apoštolové,
světci a světice Boží nebyli přátely a milovníky modlitby? Svatý
Pavel modlil se za Filipany, jak sám vyznal v listu svém: »Za to
se modlím, aby láska vaše více a více rozhojňovala se v umělosti
a ve všelikém smyslu:.
'
Ano, modliti se máme za zdar křestanstva; modliti se máte
za kněžstvo, jak ono modlí se za vás; nebot známo vám, »že
kněžstvo stalo se divadlem lidem i andělům, a že učiněno jest
nyní jako smětíc. Modliti se máte za nás kněze, zač vás často
prosíváme, abychom ncustávali v horlivosti své; abychom dovedli
dobře spravovati duše nesmrtelné pro nebe.
Ale bohužel pravdu mám, že se nyní málo modlíme; a proto
jaký div, že jest nám věc Boží odporná? O modlívcjme se mnoho,
aby království Boží vždy více a více se šířilo.
3. Avšak i slovy a skutky svými napomáhejmc ku zvelebení
a rozšíření království Božího na zemi. Každý nemůže býti kně
zem, ale každý může a má dobrými slovy a řádnými skutky
pracovati pro Krista. V jistém smyslu může každý býti apoštolcm.
Snažme se tedy, abychom se stali tím, čím býti můžeme, čím býti
máme. Svatý František Xaverský vida kupce, kteří vydávají se
v nebezpečenství na moři k vůli zboží časnému, rozhorlil se ara
dostně chvátal do vlasti dalekých; prošel Indii, vydal se do Cíny,
odvážil se do ]apanu, všude zvčstoval Boha Krista a získal Spa
sitcli téměř milion duší; a nám by se nechtělo následovati příklad
jeho? Ci snad chceme, aby satan honosil se, že peklo má horli
vějších množitelů a šiřitelů nežli nebe?
l—Ile,téměř v každé obci už je nějaký ten mudrc či prorok
lichý, který roznáší kvas nevěry, kvas hříchu; a my bychom méně
činiti chtěli pro Krista, nežli činí nepřátelé Boží proti Kristu?
Buďme apoštoly! Nižádná oběť nebudiž nám těžká; všeliká práce
v příčině té budiž nám vítána; život náš a skutkové naši buďtež
spanilým zrcadlem víry a 1ásky_Kristovy, a pak nebude slovo
naše na zmar; a kde nedostihne slovo tvé, tam podej knihu; kam

kniha nedojde, tam pošli bratra; kde lidská snaha nestačí, tam
vyprošuj pomoci a požehnání u Boha. Tou měrou staneme se
následovníky apoštolů; odvrátivše se od model šeredných, od
bludů a nepravostí, a obrátivše se k Bohu živému, budeme moci
bezpečně a radostně očekávati s nebe Syna Božího, kterýž vy
trhne nás od hněvu budoucího. Amen.
_
lan Sicha, farář Liblicky'.
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Neděle XXV. &poslední po Sv. Duchu.
O horách, na něž utíkatí se máme, abychom ušli hněvu
Božímu
»Tehdáž
ti, kteří
utekou na
hory:.jsou vjudsku
.,24 nechat
17.

Cteme v dějinách, že jistý chan tatarský, veda válku s králem
Dariem (perským), poslal jednoho dne tomuto tyto 4 věci: chy
cenou v pasti myš, rybu v síti, ptáka v kleci a šíp jedem napu—
štěný. Co mělo asi vše to znamenati? Chán tatarský chtěl na
značiti králi Perskému: Kdybys ukryl se jako myš v rozsedlinách
a skulinách země, potopil se jako ryba v hlubinách bezedných,
uletěl jako pták v nedohlednou výši, nikde, pravím, nikde ne
ukryješ se hněvu mému, všude zastihne tě smrtonosná střela má,
kterou ti tuto posílám. Neosvědčila se slova tato na Dariovi, ale
platí zajisté a to měrou nejplnější o soudu posledním, o němž
mluví dnešní svaté evangelium. Nebudu dokazovati, že bude konec
viditelného světa, o tom ani nevěrci více nepochybuji, to i věda,
víře často nepřátelská, zjevně dokazuje; nebudu dokazovati, že bude
soud, tomu učí zřejmě sv. víra a mám za to, že není nikoho
mezi námi, kdo by snad o tom pochyboval, a kdyby snad někdo
z vás nevěřil, nedovedl bych toho ani já, vštípiti víru v srdce
jeho. neboť tato jest milostí, darem nebes — a ne dílem lidí;
nebudu ani líčiti hrůzy dne toho; to učinil Sám Spasitel náš ve
dnešním evangeliu, ač ani On neměl úmyslu snad děsiti nás, ale
ukáží vám, jak byste hroznému tomu dni uniknouti mohli. Ačkoli
nikdo neuteče, jak dokázal jsem příkladem na počátku řeči své,
přece dnešní svaté evangelium radí, abychom utíkali před Bohem
rozhněvaným na hory — »a tehdáž ti, kteří jsou v]udsku, nechat
se utekou na hory.: Kde a jaké jsou tyto hory, které nás před
hrozným dnem soudu uchrániti dovedou? Na otázku tuto chci
dnes odpověděti: chci ukázati ony hory, na něž utekou—lise —
i největší hříšníci, jistě ujdou strašnému soudu Božímu.

Pojednání.
O horách, na něž utíkati se máme, abychom ušli hněvu
Božímu, mluví již královský pěvec David: »Pozdvihl jsem očí svých
ku horám, odkudž přijde mi pomoc.< Které však jsou to hory,
o nichž dnešní svaté evangelium i královský pěvec mluví;>
1. První jest milosrdenství Boží, hora to tak vysoká, že
převyšuje trůn spravedlnosti jeho. — »Milosrdenství se vyvyšuje
nad soud,—xpraví sv. apoštol jakub. Na tuto horu kdo zavčas
uteče se, ten bezpečným zůstává před hněvem Božím, tak jako
bezpečným jest před bouří, kdo nachází se na temeni hory, která
vyšší jest než mraky. Toho pěkný důkaz naznačuje jistý zbožný
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spisovatel, který v duchu s hříšníkem ku rozličným šel soudcům
a těchto se tázal, jaký rozsudek by pronesli nad hřišníkem. Přišel
jsem k mudrci, tak vypravuje, a táži se, jaký rozsudek by vyřknul
r_íad hřišníkem? Odpověděl mi: »Hříšníky stíhá zlé. a Přísl. 13, 12.

Šel jsem ku prorokoví a táži se toho a odpověděl: »Duše, která
hřeší, sama umře. Ezech. 18, 20. Šel jsem k zákonu a táži se,
co by o hříšníku soudil? A odpověděl: »Nechaf činí občti, jakož
psáno jeste. Levit. 1. Konečně Boha Samého otázal jsem se, jaký
soud čeká hříšníka a odpověď dostal jsem: »Bude mu odpuštěnOc.
Hle, moji drazí, všude zavržený hříšník u Boha dochází od
puštění.
Než nebyl by zachráněn, kdo by pouze na této hoře stanul,
na pouhé milosrdenství Boží spolehal; nebot“ tím právě jen více
ještě ve hříchu by se utvrzoval, s pokánim odkládal a tak jednou
nezbytně soudu Božímu propadl. Proto praví dnešní sv. evan
gelium: »Ncchat' utekou ne na horu, ale na horycc jest tedy více
takových hor a ty souvisí, tak spojeny jsouce, že kdo na jednu
se uteče i na druhou a ostatní vystoupiti musí, nechce-li zahy
nouti.
2. A druhou takovou horou jest sv. pokání. jest sice pravda,
že cesta na tuto horu nepříjemná, obtížna jest, plná trpkosti a
bolu, ale za to velmi bezpečná a jisté poskytuje útočiště před
soudem a hněvem Božím, jak zřejmě vysvítá ze slov velikého
hlasatele pokání sv. Jana Kř., který vida zástupy k sobě přichá
zeti, aby pokání činili, takto je oslovil: »Plemeno ještěrčí, kdo
vám ukázal, abyste utekli před budoucím hněvem? Protož čiňte
hodné ovoce pokání.: Nechce Bůh smrti hříšníka, ale aby se
obrátil a živ byl, praví Písmo sv.
jak bezpečná jest hora tato, jak jisté poskytuje útočiště,
toho důkaz podávají nám nesčetní bratří naši, nyni blaženosti
věčné požívající, kteří většinou před hrozným soudem zachráněni
jsou jen proto, že utekli na horu pokání. Zachráněn jest lotr v po
sledním okamžiku, poněvadž utekl se na horu pokání. A co při
činou bylo, že Petra nepotkal týž osud, jako ]idáše? Oba zhře
šili těžce a hle, Petr dochází odpuštění, jest zachráněn před hrozným
soudem a ]idáše soud tento hrozný zastihl. Petr, jak známo vám,
utekl na horu pokání — jidáš zůstal však nepohnut, kde byl.
3. Třetí hora, na niž utíkati radi nám dnešní sv. evangelium,
abychom ušli hrůzám soudu posledniho, jest bázeň Boží. »Tomu,
kdož se bojí Pána, dobře bude v nejposlednější čas a v den sko
nání jeho poželmán bude, praví moudrý kazatel vknize svéc. Ec.
1, 13. Neboť bázeň před Bohem spravedlivým, hříchy přísně tre
stajícím, jest mocným prostředkem proti hříchu, který právě soud
posledni hrozným činí. Jest sice pravda, že daleko lepším a do
konalejším jest varovatí se hříchu ne ze strachu, ale z lásky
k Bohu, však kolik mezi lidmi nalezne se tak dokonalých? Svatý
Augustin praví, že v pravdě lepší jsou ti, kteří se hříchu varují
a ve ctnostech cvičí z lásky, ale bez přirovnání více jest těch,
kteří skrze bázeň dojdou spasení. A proto volá ke všem svatý
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Bernard: »Boj a lekej se vždycky; lekej se, že jsi nabyl posvě
cující milosti, abys jí nepozbyl, lekej se, že jsi nabytou již ztratil
— a udává toho příčinu: Budeme-li se báti, budeme se varovati».
A pravdu zajisté má. Kdyby pamatovali lidé na tresty za hříchy,
nikdy by se jich neodvážili. Kdyby opilec v té chvíli, kdy bez
uzdná touha táhne ho ku nestřídmosti, uvážil, že jedenkráte za
trest žízní věčnou trápen bude, 6 zdali by dopustil se hříchu
nestřídmosti? Kdyby ten, kdo vztahuje ruku na jmění bližního,
v tom rozpomcnul se, že nespravedlivý ten krejcar páliti jej bude
jednou po celou věčnost, zdali by obtížil svědomí své hříchem
krádeže? Kdyby rozhněvaný a ve hněvu a nepřátelství zatvrzelý
uvážil, neodpustí-li bližnímu, ani Bůh jemu že neodpustí a ve
hříších svých že zahyne, ó zdali by nepřemohl a nepotlačil hněv
a nepřátelství v srdci svém? Kdyby svatokrádežník, který zamlčel
ve zpovědi hřích, rozvážil, že tentýž hřích jednou před celým světem
vyzrazen bude, ó zdali nevykonal by zpověď upřímnou? Proto
ne nadarmo praví moudrý Sirach: »Ve všech skutcích svých
pamětliv bud posledních věcí a na věky nezhřešíšc. Sir. 7, 40
Drazí křesťané, již přirozený rozum náš praví, že den, kdy
skonči svět a s ním všechen život na této zemi, bude dnem
hrozným, i věda a lidské bádání témuž nasvědčují, že hrůzyplný
bude konec světa tohoto hmotného, a připojíme-li ještě hrůzy
vnitřní, strach před blížícím se soudem, pak nemůžeme se diviti
slovům Písma sv., že bude soužení veliké, jakéhož nebylo od po
čátku světa. Suďte z toho, jak hrozným teprve bude den ten pro
hříšníka! Kde ten najde ochránce, když sotva spravedlivý bezpečen
bude.> A my, ó Bože, hříšnými jsme! — Při vzpomínce a pomý
šlení tom snad zoufalství zmocnilo by se nás, kdyby božský Spa
sitel nebyl v dnešním sv. evangeliu nám poradil, jak uniknouti
můžeme hrůzám dne toho strašného: »Nechať utekou na horyic
A vy poznali jste ty hory, na nichž bezpečné najdete ochrany,
víte, že jest to 1. milosrdenství Boží, v nějž pevně doufejte, jsouce
přesvědčeni, že nechce Bůh smrti hříšníka, ale aby živ byl, 2. po
kání, jehož s upřímným srdcem se uchopte, pamětlivi slov bož
ského Spasitele svého: »Nebudete—lipokání činiti, všickni zahy
nete,< a 3. bázeň Boží, která uchrání vás před hříchem, zničí
hrůzu smrti i soudu, připraví vám věčnost blaženou a šťastnou.
Amen.

_
František Spička, farář v Nosislavi na Moravě.
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Ježíš Kristus jest pravý Bůh.
Katechese pro 3. třídu od LADISLAVA FIALY.

_
Druhý článek víry učí, že Ježíš Kristus jest také pravý Bůh.
Ze jest Syn Boží, slyšely jste dříve, milé dítky; proč jest též pravý
Bůh? Dejte pozor!
Když Pán Ježíš chodil po zemi, učil lidi, aby znali dobře
náboženství a tak jednou spasení byli. Oni by mu byli však ne
uvěřili, že od Otce nebeského byl k nim poslán — a proto co
činil, aby mu lidé věřili? N. pověz nám to! Ano, dobře jsi řekl,
činil zázraky, takové věci, jakých žádný člověk nedovedl a ne
dovede nikdy. A jaké zázraky činil Pán Ježíš? Opakujme si to,
co jsme si již v první třídě povídali. B., pověz nám nějaký!
(Nechá se několik zázraků krátce pověděti.) Tak vidíte, to yšecko
Pán ]ežíš udělal. Kdo to nemohl a nemůže udělati? Odp.: Clovělc.
A proč to nemůže člověk udělati? Odp.: Protože nemá moc.
Pán Ježíš tedy uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, utišil bouři na
moři a jiné, to všecko učinil a proč to všecko učinil? Protože to
učiniti mohl, měl moc a protože to vše mohl učiniti, jaký jest
Pán Ježíš? Odp.: Pán ]ežíš jest všemohoucí. Kdo jest též vše
mohoucí, jak jsme si dříve povídali? Odp.: Pán Bůh jest též
všemohoucí. Komu tedy patři, čili: komu jest vlastní ta všemo
houcnost? Protože všemohoucnost jest Pánu Bohu vlastní, co jest
všemohoucnost? Odp.: Všemohoucnost jest vlastnost. A kdo má
tu samou čili: tutéž vlastnost jako Bůh? Dobře, Pán Ježíš má
tutéž vlastnost . . . (Napíše se: Pán Ježíš — — má tutéž . . vlast
nost jako Bůh . . .) Člověk jest ale pilný, mravný, zbožný, to jsou
také vlastnosti, ale čí vlastnosti? To jsou lidské vlastnosti a pro
tože všemohoucnost má jenom Bůh, jaká to jest vlastnost? jakou
vlastnost má tedy Pán Ježíš? Pán ]ežíš má božskou vlastnost,
napíšeme si to (. . . . božskou . . .) První článek víry známe. Jak
zní? N.! Tam se praví: Věřím v Boha Otce . . . Kým jest tedy
Pán Bůh? Odp.: Pán Bůh jest Otec. A čí Otec jest Pán Bůh?
Tedy Pán ježíš má. tutéž božskou vlastnost jako Bůh — Otec.
(Připíše se: Otce.)
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Ale dejte pozor! Pán Ježíš vyčetl Samaritánce u studnice
Jakubovy všecky její tajné hříchy, učenníkům, nežli vjel do Je
rusaléma, řekl, že najdou v městečku oslici a oslátko, předpo
věděl, co se s ním stane a skutečně všecko se naplnilo zrovna
tak, jak On po ěděl. Pán Ježíš tedy věděl vše, co se již stalo —
tedy minulé věci, On věděl, co se právě vJeho přítomnosti stalo
— věci přítomné, On věděl posléze, co se mělo teprve státi —
tedy věci budoucí. Kdo ví také všecko, minulé, přítomné a bu
doucí věci;> Pán Bůh, ovšem. A jaký jest proto Pán Bůh, když
vše ví? Když jest tedy Pán Bůh vševědoucí, jaký jest též Pán
Ježíš, protože také všecko ví? Komu opět patří, komu jest jenom
vlastní ta vševědoucnost? Co jest ta vševědoucnost opět? Odp.:
Vševědoucnost jest vlastnost. Dobře a nyní jsme si říkali, že Pán
Ježíš také všecko ví — jaký jest tedy Pán Ježíš? Kdo má tedy
také tu Boží čili jak jsme si prve řekli, tu božskou vlastnost?
Tak vidíte, Pán Ježíš jest všemohoucí, má tutéž božskou
vlastnost jako Bůh Otec, Pán Ježíš jest také vševědoucí, má zase
tutéž božskou vlastnost jako Bůh Otec, a kdybychom si dále po—
vídali, poznali bychom, že má ty samé vlastnosti, jaké má Pán
Bůh. A proto si opravíme, co jsme si napsali (Oprav na tabuli:
tytéž božské vlastnosti . . .)
A nyní dejte pozor! Řekli jsme si: Pán Ježíš jest všemo
houcí. Kdo jest také všemohoucí? Pán Ježíšjest vševědoucí. Kdo
jest také vševědoucí? Jenom Bůh jest všemohoucí, vševědoucí a
žádný člověk — a protože jest jenom Bůh všemohoucí i vševě
doucí a nyní jsme slyšeli, že Pán Ježíš jest též všemohoucí ivše
vědoucí — -— — kdo jest tedy Pán Ježíš? Dobře jsi řekl, Pán
Ježíš jest Bůh. (Připíše se mezi to . . .jest . . Bůh . . .).

Kdo nás stvořil? Koho máme tedy poslouchati? A kdo jest
také Bůh? IIřešime však, když Pána Ježíše posloucháme? Proč
ne? Ovšem, On jest Bůh. Ale v biblické dějepravě jsme slyšeli,
že lidé přečasto zapomínali na Pána Boha, udělali si modly a
myslícehže jest to nějaký bůh, klaněli se jim. Kdo jim to zaka
zoval? Ceho se tedy dopouštěli, když se jim i potom ještě klanéli.>
A proč my nehřcšíme, když se klaníme také Pánu Ježíši.> Dejte
pozor! Pán Ježíš vzal jednou Petra, Jakuba a Jana a šel s nimi
na horu Tábor Zde se proměnil. Tvář jeho zářila jako slunce
a roucho jeho učiněno jest bílé jako sníh. A aj, bylo slyšeti hlas
z oblaku, jenžje zastínil: »Tentot jest Syn můj milý . . i toho po
slouchejtea. Mat. 17, 5. Kdo to Sám přikázal, abychom Pána
Ježíše poslouchali? My tedy nehřešíme, když Ho posloucháme,
neboť těmi slovy Pán Bůh prohlásil, že Pán Ježíš to jest, kterého
poslal na zem, že On jest Syn Boží a Bůh Sám a nikdo druhý
a proto říkáme: Ježíš jest pravý Bůh. A to si připíšeme. (. . pravý . )
A proč jest pravý Bůh? Protože má atd. (Připíšeme před »mác
slůvko: nebot'. Necháme to přečísti, pak smazati a několikrát na—
zpamět opakovati.)
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Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a. farář v Žlunicích.

(Pokračování)

58.

Co máte dělati a říkati, když přicházíte do kostela? Komu
se to klaníte? Pozdravujete nejsv. Svátost oltářní, kdo jest v ní
přítomen? Kdo nám to pověděl, že v té nejsv. Svátosti oltářní
jest pravé tělo a pravá krev Ježíše Krista? Předešle jsem vám
vypravoval, při jaké příležitosti Pán Ježíš mluvil o této nejsv.
Svátosti, kdo jste si to pamatoval;> Tak vidíte, Pán Ježíš dříve
dva zázraky učinil (rozmnožil chleby a chodil po moři), aby tím
spíše všichni uvěřili, že může jim zaopatřiti ten chléb nebeský
pro duši v nejsv. Svátosti oltářní, totiž své tělo a svou krev. Zdali
pak všichni posluchači uvěřili? Iněkolik učenníků odešlo, jen
apoštolové s ostatními učcnníky věrně přidrželi se Pána Ježíše a
jak sv. Petr vyznal jménem všech;> Tuto víru v Ježíše Krista,
Syna Božího, vyznal sv. Petr i napotom častěji, jak vám dnes
opět vypravovati budu. Vy ale nezapomeňte nikdy, že v nejsv.
Svátosti oltářní jest přítomen Ježíš Kristus, Syn Boží, a proto
před tou nejsv. Svátosti oltářní že se máte klanět buď v chrámu,
neb když se s ní processí koná, aneb když kněz jde s ní k nc
mocnému.

——

'

Pán Ježíš odebral se s učenníky opět do samoty -a do vů
kolních krajin, kdež uzdravil hluchoněmého, dotknuv se jazyka
jeho a zvolav efeta t. j. otevři se. Když pak na poušti opět
kolem Něho shrnuli se zástupové a po tři dni u Něho setrvali
až strávili všechnu potravu, kterou s sebou měli, zázračným způ
sobem opět rozmnožil 7 chlebů a několikrybiček a nasytil přes
4000 lidstva. I rozpustil je a odeslal domů, Sám ale na rychlo se
vzdálil, proč asi;> (Aby Jej zas nechtěli prohlásiti za krále). Však
fariseové nepřestali šetřiti a pokoušeti Pána Ježíše; ivyhledali Ho
a žádali, aby prý jim dal znamení s nebe, že je Kristus čili Me
siáš a pak že v Něho uvěří. A mysleli to tak upřímně? Již znáte
to pokrytecké jednání jejich a Pán Ježíš je znal ještě líp a proto
vzdychl nad tou zatvrzelostí jejich, že vzdor všem důkazům ne
uvěřili, ale smrt Jeho vyhledávají, a doložil, že bude jim dáno
znamení, kterým již prorok Jonáš Mesiáše předobrazoval. Jak se
pamatujete, byl Jonáš po tři dní a tři noci v břiše velryby a zá
zračně zachován byl; a tak předpověděl Pán Ježíš, že po své
smrti po tři dni a noci pobude v lůně země, načež živ z hrobu
vstane. Dobře si pamatujte, co předpověděl Pán Ježíš. —
Na posluchačích Ježíšových viděli apoštolové většinou špatné
příklady: někteří se nad řeči Ježíšovou pohoršovali, jiným šlo
jen o výpomoc v časných potřebách, jiní bludným míněním 0 Me
siáši se vésti dávali, í'ariseové a zákonníci pak pokrytecky a ne
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věrecky si počínali. Před takovými zlými příklady aby uchránil
“Pán Ježíš učenníky Své, hleděl posilniti a utvrditi víru jejich. Když
tedy po odchodu fariseů zůstal Pán ježíš samoten s apoštoly,
otázal se jich: »Kým praví lidé býti Syna člověkařc Učennici
odpověděli: »Někteří Janem Křt., jiní Eliášcm,jiní pak ]eremiášem
aneb jedním z prorokůa Rozličné to mínění, ale Pán ježíš žádné
nepotvrdil za pravé; očekávaje pak od apoštolů lepšího svědectví,
k nim s otázkou se obrací: »Vy pak kým mne býti pravíte?<
A tu Petr jako druhdy v Kafarnaum tak i nyní jménem všech
apoštolů rozhodným způsobem vyjadřuje víru všech řka: »Ty jsi
Kristus, Syn Boha živého.e Všimněte si, co odpovědí tou vy
znává? Nazývá Pána Ježíše Kristem, což znamená tolik jako Me
siáš; spolu pak prohlašuje Ho za jednorozeného Syna Božího,
který přijav tělo stal se člověkem (Syn člověka), ale při tom Sy
nem Božím býti nepřestal. Vznešená jest to pravda, Bohem samým
Petrovi vnuknutá a proto blahoslavil jej Pán ]ežíš, že Sám Otec
nebeský mu pravdu tu zvěstoval, on pak že s takovým pevným
přesvědčením ji vyjadřuje. Tato živá, pevná víra Petrova líbila se
Pánu ježíši a proto ihned oznámil mu, k jaké přednosti přede
všemi apoštoly jej vyvolil, řka: »Ty jsi Petr t. j. skála a na té
skále vzdělám Církev svou a mocnosti pekelné jí nepřemohou.
Tobě dám klíče království nebeského; cožkoli svážeš na zemi
bude svázáno i na nebi; a cožkoli rozvážeš na zemi, bude roz
vázáno i na nebi.: Dobře si všimněte těch slov ]ežíše Krista, On
chtěl založití Církev, to duchovní království Boží zde na zemi,
o kterém jsem vám vysvětloval v otčenáši při prosbě: »Přijď krá
lovství tvé.<< Jest to, jak víte společnost všech pravověřících kře
sťanů. Pán ]ežíš připodobňuje tu Církev k domu, který spočívá
na skále jako pevných základech a dí: ta Církev čili ta společ
nost věřících spočívati bude na té pevné víře sv. Petra, jak ji
právě vyznal: tak věřiti musí všichni, kteří k Církvi ]ežíše Krista
náležeti budou; jak tedy;> A Pán Ježíš odevzdává Petrovi klíče
toho království Božího čili té Církve. Klíče patří tomu. kdo dům
ošetřuje, jest jeho správcem; prohlašuje tedy Pán Ježíš sv. Petra
vrchním správcem té Církve Své, čili představeným a řiditelem
celé té společnosti věřících; jeho správě všichni podřízeni budou
a co on nařídí vCírkvi té, potvrzeno bude v nebesích.
Potvrdil tedy Pán Ježíš ono svědectví, které Mu vydal Petr
jménem všech apoštolů, že On jest Kristus, přislíbený Mesiáš, a
vtělený Syn Boží. Poněvadž pak o Mesiášovi předpověděno bylo,
že obnoví království Boží na zemi, mnozí mylně domýšleli se,
že vládnouti začne v zemi židovské místo Římanů a jich správců

Pilata, Herodesa aj. , z té příčiny chtěli jej prohlásiti králem.
Před tím mylným domněním hleděl Kristus uvarovati apoštolů a
proto ukázal jim, že království ]eho bude duchovní (Církev), On
pak jakož Mesiáš že nepřišel slávy světské na zemi požívat, ale
že přišel za lidstvo zadost činit, trpět. Proto k prohlášení Svému
o království církevním připojuje předpovědění Své, že musí jíti
do Jerusaléma, aby tam trpěl ano i usmrcen byl; třetího dne
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ale že z mrtvých vstane. Takový úkol Mesiášův nedovedli apo
štolové ovšem ještě chápati a jak Petr se vyjadřil i za nemožné
to považovali, aby Kristus Syn Boží tak trpěti měl; ale Kristus
potvrdil, že tak jedině provésti lze vykoupení lidstva, a kdo
Krista se přidrží, že nesmí také na světě slávu a výhody očeká
vati, alébrž spíše protivenstvi, utrpení ano i smrt; však strpí-li to
s oddaností pro Krista ježíše, že za to odměněn bude v životě
věčném.
Zopakujeme si tedy, co jsem vám dnes o Pánu ježiši po—
vídal. Jaké svědectví po dvakráte dal Mu Petr jménem všech
apoštolů? Co znamená to slovo Kristus? O Mesiáši bylo proro
kováno, že obnoví království — jaké? Koho ustanovil za vrchního
správce Církve;> Kterými as slovy? ]ak měl býti Petr základem
Církve? Co znamenají klíče? Co předpověděl Pán Ježíš, že jej
čeká v ]erusalémě? Proč měl Pán Ježíš trpět? Svědectví sv. Petra
líbilo se Pánu Ježíši; potvrdil je a žádá, aby tak věřili všichni
vyznavači v sv. Církvi Jeho. I vy náležite k Církvi ]ežiše Krista
a kdyby se tedy vás otázal: Kým vy mne býti pravite;> jak byste
odpověděly se sv. Petrem? Pomodlíme se, aby Pán ježiš tu víru
naši utvrdil.
(Pokr.)

O hlavním úkolu katechese.
Píše Al. Dostál.

Veliký jest rozdíl mezi učením a pravdami sv. náboženství,
v katechismu obsaženými & ostatnimi předměty školními. Nábo
ženství a pravdy jeho jsou původu božského a pocházejí s nebe,
k tomu jsou určeny, aby k nebesům uváděly. Vědy, ostatní jsou
lidského původu a mnohdy i bludům podrobeny. Učelem jejich
jest vzdělati lidi k životu pozemskému. Ketteler dí: >Když dítky
v náuce Kristově jsou vzdělávány, podává se jim chléb, který
Kristus z lůna Svého Otce na svět přinesl. Když pak dítky
v jiných předmětech jsou cvičeny, požívají chléb, který na tomto
světě vyrostl.:
Vědy ty mohou šlechtiti a ke ctnosti nabádati, pohybuji-li
v řádných mezích; ale toto vzdělání jest pouze jaksi přirozené
a dostává se mu zvláštního posvěcení, když z učení Kristova
světlo a život běře, když náboženstvím jest oduševněno. Spasitel
přinesl náuku tu s nebe, aby ji lidstvo posvětil. Sám ji zvěstoval
lidem, pod ochranu Ducha pravdy položil a Církev zmocnil, aby
v učitelském úřadě tom stále pokračovala. Za jakým se to děje
účelem? Za tím, aby byli lidé přivedeni k životu křesťanskému,
mravnému a tento život aby se víc a více šířil a zdokonaloval.
A katechese jest jako části této církevní učitelské činnosti.
Aby bylo cíle toho dosaženo, aby pravdy ony užitečnými
se staly lidem pro život věčný a založily život na základě učení
víry sv., nutno především, aby je už žáci znali a pak aby osvojivše
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si je, též jimi se řídili. Pravdy ty mají opanovati rozum a na
kloníti si vůli. Podobají se semenu, jež se vkládá do země, by
přinášelo užitek.
A tak nutno, by katechese jak na rozum, tak na vůli dětskou
působila a oběma těmto lidským mohutnostem potravy posky
tovala. Bůh za tou příčinou poskytuje lidem nadpřirozenou milost,
která osvěcujc rozum a pobádá vůli. Katechese musí působiti na
rozum, však marné by bylo všechno učení, kdyby spolu srdce
nebylo pro pravdu získáno. Nebčží o pouhé vědění, o pouhé
pravdy theoretické, žáci musí býti k tomu přivedeni, by dle
pravd oněch jednali.
Dítky nesnadno chápou a jejich pojímavost věci bývá slabá;
musí býti teprve uváděny v křesťanské nauky. Nesnáze působí
pravdy o tajemstvích víry a abstraktní náuky katechismu a kate
cheta teprve po delším namahání tyto vysvětlí a pro život dítek
užitečnými učiní. Než nepodává se ani na prvém stupni vyučování
pokrm pouze rozumu. paměti a obrazotvornosti dítěte, ale již tu
jest úlohou katechetovou také o srdce malých, posluchačů se
starati a látku vypravovanou k užitku obraceti. Cim mladší jsou
děti, tím jest práce těžší; ale daří se přece při vnímavosti a myslí
neporušenosti se strany dítek.
Než nelze opomíjeti v katechismu některých pravd proto,
že jich nemohou děti právě zcela chápati a které teprve v poz
dějším věku užitečny se stanou; nutno, by žáci celý obsah kate
chismu si osvojili a znali. Zásadám, jichž dosahu třeba nechápe,
ve škole se naučí, pravdy ty do paměti si vštípí, by mu jednou
byly rozhodčím v dalším životě, až do podobných poměrů přijde
a rady v nesnázích bude potřebovati. Ostatně mu budou pravdy
ony objasněny na kazatelně a tím větší užitek přinesou, čím
hlouběji v mládí do paměti vloženy byly. Chce-li katecheta
i takové články ve škole za příčinou porozumění vykládati, musí
býti velice opatrný, by neřekl žákům, čeho posud věděti nemají.
A bude v tom ohledu velice vybíravý, by nepochybil.
Tak si počíná na př. vykládaje o svátosti stavu manželského,
poukazuje především na lásku Boží k lidem, že Hospodin nebeský
ve svátosti stavu manželského roclinu posvěcujc a uvede příklad
na dětech pohanských, jichž rodičům se takové milosti nedostalo.
Vzbudí v dětech spolu lásku k rodičům, které Bůh za zástupce
Své ustanovil a ve svátosti stavu manželského k plnění povinností
schopné učinil. Tak opatrně i katechismus obchází veškeré povin
nosti tohoto ijiných článků by je žáci znali pro život, ale roze
bíráním jich nebyla mysl mládeže zavedena na cesty křivé. Tato
opatrnost musí místo míti také při katechesích a výkladech.
Vzdělání rozumu a zušlechtění vůle jest jaksi průpravou
hlavního cíle účelu katechese, jímž jest založení a dosažení nad
přirozeného mravného života. Záleží pak tento nadpřirozený život
v dobytí si věčné blaženosti. Katechisování musi vésti k blaženosti
té, která jest vrcholem veškerého náboženského cvičení.
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ak dosáhneme účelu toho? Kdy dojdeme království nebe
ského? Tenkráte, když na zemi budeme Boha' poznávati, jej
milovati a jemu sloužiti. Věřiti, milovati a sloužiti představuji nám
veškerou mravní snahu lidskou, zakládají štěstí pro časný
i věčný život a musí býti předmětem a cílem katechese.
Učí především katecheta dítky, by v Boha věřily. A tu
nejenom, že přednáší pravdy věro- a mravouky, ale vynasnažuje
se hned pro ně nakloniti vůli dětskou. Nestačí pouze věděti, co
Bůh zjevil, ale věřiti tomu proto, že to Bůh zjevil a že to ku
spasení našemu vede. Katechismus klade na počátek »Věřímc,
uváděje pojem, nutnost a vlastnosti víry. A toto slovo >Věřímc,
má doprovázeti celé náboženské vyučování. aby při každém článku
hleděno bylo jak na obsah, tak i na pravdy jako zásady víry
a ke všemu by žáci připojili \! duši své slovo: »Věříma, ať jest
řeč o přikázáních, svátostech, modlitbě nebo o jiné křesťanské
pravdě. Za tou příčinou často katecheta povzbudí dítky k víře
a díkučinční za zjevené pravdy, poukazuje, že všechno zjevení
pocházejíc od Boha nejvýš pravdomluvného, pravdou býtí musí.
Katecheta v modlitbách se žáky jest toho pamětliv, často se modlc:
»Milý Bože, dej, abychom tomu pevně věřili a často před očima
to mělilc Zeptá se též časem žáka, když byl ten neb onen článek
probrán: »Veříš-lí této pravděřc A když odpoví, že pevně tomu
věří, pokračuje v opakování tím způsobem, že dává otázky:
>jmenuj mi tedy onu pravdu, již tak věříš! A proč ji věříšřc atd.
Sv. František Xav. opakuje s těmi, které na víru sv. obrátil
učení Kristovo, předříkával jim modlitbu Páně, pozdravení andělské,
apoštolské vyznání víry atd. pojednou a pak článek víry za
článkem, prosbu za prosbou a přítomní majíce ruce na prsou
skřížené, vyznávali viru k učení tomu Třeba bychom tímto
způsobem vyučování sv. náboženství nenásledovali sv. Františka,
přece ničeho nepřehlédněme, čímž bychom založiti mohli pevnou
víru v srdcích mládeže, aby měla základ pro život budoucí
a nadpřirozenou milost k věčné blaženosti.
Dítě již má náklonnost a způsobilost k věření jako dar od
Boha, jehož se mu dostalo při křtu sv. Duch Svatý pak béře
tento vzácný dar ve Svou ochranu a milostí Svou jej podporuje;
katecheta pak jest nástrojem v rukou Božích, který dítě vede,
aby nadpřirozené síly své užívalo.
Než dítě má víru v srdci svém upevniti, víra musí v dítěti
živou býti; musí vésti člověka k tomu, aby Boha miloval a jemu
sloužil skutky svými. Ačkoliv o lásce k Bohu a k bližním, o těch
nejhlavnčjších přikázánich ve zvláštním oddílu pojednáváno, přece
jako víra v Boha tak i láska k Němu jest stálým předmětem
pozornosti katechetovy a takořka vodítkem veškerého vyučování.
Cim pohne katecheta žáky k této lásce,> Těmi důvody, jež tak
četně udány jsou v katechismu za tím účelem, abychom Boha
milovali. Katechetovi i žákům stále at na mysli tanou slova, jež
odporoučí arcib.“ Gruber: »Tak velice nás miloval Bůh;< a kate
cheta vykládaje učení Kristovo, nejednou připomene: >Tak velice
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nás miloval Bůh, že dle obrazu Svého lidi stvořil, vykoupil.
Z lásky dal nám přikázání, bychom věděli, čím se říditi.
e
miloval Spasitel apoštoly, seslal jim Ducha Svatého. Aby nám
ukázal velikou lásku, dal nám sv. svátosti,<< atd. Tak často na
lásku Boží budiž poukázáno, na lásku, která nás stvořila, vy
koupila a posvěcuje. A tak dítky poznávajíce nejdokonalejší Boží
vlastnosti a jsouce k tomu nabádány, naučí se Boha milovati.
Láska k Bohu jest zajisté hlavním cílem náboženského vy
učování. Apoštol národů ji na nejvyšší stupeň staví. K tomu
i Písmo sv. nabádá a Kristus Sám vyučuje Nikodéma, v poučo
vání tom na lásku Páně poukazuje: »Tak Bůh miloval svět, že
Syna Svého jednorozeného dal.<< Jan 3, 16. Miláček Páně píše
křesťanům, dí: »Pohled'te, jakou lásku prokázal nám Otec, totiž
abychom synové Boží slouli a byli.<< I. Jan 3, 1.
Než nestačilo by pouze na dobrodiní a vznešenost Boží po
ukazovati a cit lásky k Bohu vzbuzovati; nutno i dále pokračo

vati a hleděti, by tato láska byla účinnou.

Tím způsobem lásku

k Bohu ukazujeme, hledíme-li se Mu zalíbíti, konáme-li, co se
Bohu líbí, to jest, zachováváme-li desatero Božích přikázání.
Jednotlivé pravdy věroučné úzce se dotýkají křesťanského
života; a proto nejenom při výkladu dekalogu, ale i při jiných
oddílech katechismu dítky jsou k tomu nabádány, by ctnosti si
hleděly, zlého se varovaly, prostředků k dosažení milostí užívaly,
Boha chválily atd. Pravdy přednášené majíbuditi v dětech nábo
ženské city jako lásku, vděčnost, bázeň, důvěru, lítost, předsevzetí
k dobrému, nenávist hříchu a podobné. Na katechetovi jest, aby
tyto city při vyučování katechismu vzbuzoval, pěstoval, aby železo
tavil a hned v čas koval. Dětská srdce jsou všech dojmů schOpna,
dají se pro tu a onu věc rozehřátí, jsou jako vosk, do něhož lze
jakoukoliv podobu vtlačiti. Katecheta roznítí je pro pravdy nábo
ženské a spolu je pohne pro život, pravdám těm sourodý, znich
vyplývající. Tak užívá článků víry svaté pro mravný život dítek,
spojuje mravouku s věroukou a naopak. A tak zvláště na konci
jednotlivých oddílů a větších, menších částek. A články víry tím
způsobem se stávají užitečnými pro život.
Hlavním úkolem katechese jest vzbuzování a utužování nad
přirozeného mravního života. Nejdříve nutno, by pravdy víry sv.
rozum lidský pojal a tyto by hned působily na vůli, na srdce
dětské. Záleží na tom, jak děti články ony pochopily a jak jim
porozuměly.
Cím více děti pravdy pochopily, tírn mocněji tyto působí na
srdce a vůli jejich.
Proto katecheta připravuje se na učení, hledí si zodpovídati
otázky: »jakým způsobem by pravdy víry svaté co nejvíce sroz
umitelné učinil? Kterých věcí by hned užil pro mravní život dí
těte? A jak zařídil celou kateChesi, by hlavního cíle a účelu nad
přirozeného dosáhla?
Aby skutečně těmto-_požadavkům co nejlépe dostál a v jedno
tlivých případech prospěchu dosáhl, musí se katecheta řádně při
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praviti. Kdyby se jednalo o pouhé porozumění a pochopení, snad
by toho při častém probírání katechismu ani nebylo třeba. Než
tuto běží o mnoho více, o hlavní cílaúčelkatechcse, o blaženost
věčnou. A proto musí se katecheta sám pro pravdy svatého ná
boženství, abychom tak řekli, rozehřátí, byje přednesl živě, s citem,
vnitřním přesvědčením, aby mluvil od srdce k srdci. Za tou pří—
činou katecheta prosí Boha, se modlí, uvažuje, se poučuje, zkoumá,
by při žácích svých došel toho, po čem touží, co jest také před—

mětem jeho povinnosti a snahy, aby učení jeho potkalo se sužit
kem & přinášelo ovoce pro čas i věčnost, pro mravní život při
rozený i nadpřirozený.

Ježíš Vykupitel.
Napsal Jan Nep. Holý, 0. Praem.

Záslužné práce podjal se Fr. Vaněček v devátém ročníku
>>Vychovatele<<článkem nadepsaným:

»Relief a basrelieí'.<

Uka

zuje, jak by se dala zjednodušiti a ulehčiti náuka v katechismu.
Malým příspěvkem k témuž cíli má býti i tento článek.
Castěji mluví katechismus o kněžském úřadu Kristově.
Aby tomuto úřadu děti porozuměly, lze poukázati na ná—
sledky hříchu, jakjsme o nich v [. ročníku »Rádce duchovníhoa
promluvili. Neboť kněžský úřad Krista Pána záleží právě v tom,
že zrušil všecky následky hříchu. Mohli bychom tedy krátce říci:
Ježíš jest náš Spasitel, neboť ()n zrušil všecky následky hříchu a
tak nás s Bohem Otcem opět smířil. V tom záleží jeho kněžský
úřad. Když tedy děti znají následky zvláště těžkého hříchu, lehce
také pochopí kněžský úřad Kristův. I zamlouvalo by se o ná
sledcích hříchu promluviti juž při hříchu dědičném. Z toho pak
můžeme dále pokračovati a podobně ukázati, od čcho nás Kristus
vysvobodil.
Rekl jsem, že první následek hříchu je vina h íchu. Když
Kristus všecky následky hříchu zrušil, vysvobodil nás také od
viny hříchu. Tak se také pravi při druhém článku víry. Později
katechismus místo »vina hřichu<<říká jednoduše »hřícha. Když
nás Kristus vysvobodil od viny hříchu, zjednal nám odpuštění
hříchů (viz 4. čl. viry), to jsou dva výrazy totéž vypovídající.
Druhý následek hříchu smrtelného jest ztráta posvěcujicí
milosti. Ve článku zmíněném jsme také podotkli, že v tomtéž
okamžiku, kdy se odpouští vina hříchu, člověk nabývá posvě
cujicí milosti. Když Kristus nám zjednal odpuštění hříchu, zjednal
nám tedy také posvěcujicí milost. Když Kristus všecky následky
těžkého hříchu zrušil, zrušil také druhý následek. Tedy zjednal
nám milost posvěcujicí. Katechismus dí při čtvrtém článku víry:
»chdnal nám . . . i všecky milosti atd.< lllavně jde tu o posvě—
cujicí milost Boží, o ono roucho svatební, bez něhož nikdo ne
může přijíti ke svatbě nebeské.
maca duchovní.
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Dva další následky hříchu smrtelného jsou tresty a to věčné
a časné. Také jsem řekl ve článku zmíněném, že i třetí následek
hříchu těžkého v témže okamžiku se ruší, kdy se odpouští vína
a uděluje se milost posvěcující. Neboť ten, kdo nemá na sobě
viny a jest přioděn rouchem svatebním, není hoden, aby byl věčně
potrestán. Když tedy Kristus zrušil všecky následky hříchu, když
se zrušením prvého nezbytně i druhý i třetí se ruší, vysvobodil
nás Kristus také od věčného trestu.
Ctvrtý následek hříchu těžkého jest trest časný. Když Kristus
všecky následky hříchu zrušil, vysvobodil nás i od časného trestu.
Zjednal nám tedy odpuštění i věčného i časného trestu (viz 4.
článek víry). Skutečně také, když Bůh odpustil trest věčný, od
pustí, byť i někdy ne ihned, přece po čase i trest časný. Pro
toho, kdo není od tváře Boží na věky zavržen, nutně přijde jednou
čas, kdy předstoupí před tvář Boží.
A když Kristus Pán všecky následky hříchu zrušil, právě
tím se stáváme opět Bohu milými. Když jsme opět Bohu milými,
když Bůh má na nás zalíbení, tu jsme také s Bohem smíření.
Když Kristus zrušil všecky následky hříchu, tím nás také s Bo
hem smířil (viz čtvrtý článek viry).
Dokud Kristus nezrušil následků těžkého hříchu, byli jsme
v moci dáblově. Aby nás vysvobodil z moci ďáblovy, dal aprolil
za nás Svou nejdražší krev na kříži. Když však za nás cenu, Svou
krev, položil, můžeme říci, že nás krví Svou vykoupil. Když nás
krví Svou vykoupil, nazýváme I—loprávem Vykupitelcm. Kristus
zrušil následky hříchu a tak nám zjednal přístup do nebe. Tím
nás spasil. Proto nazýváme Ilo právem Spasitelem (viz druhý
a čtvrtý článek víry).
Kristus zrušil následky hříchu Svou nejdražší krví. Tu vylil
za nás při Svém utrpení a Své smrti. Vykoupil a spasil nás tedy
Svým utrpením a Svou smrtí. Právě za tím účelem vzal na Sebe
lidskou přirozenost, právě proto se vtčlil. (Viz 3. článek víry).
Při desátém článku viry opět nalézáme odpuštění hříchů.
Ktomu opět poslouží následky hříchu, jak jsmeonich promluvili.
Odpuštěním hříchů rozumíme, že se ruší následky hříchů, že nám
Bůh promíjí vinu hříchu a tresty 'jak věčné tak časné a uděluje
nám milost posvěcující. (Viz 10. článek víry).
Dále se praví v tomto článku: »I-lříchy se odpouštěji na
křtu svatém a v svátosti pokánía. Užijme opět »náslcdků hříchůc
při těchto svátostech a ulehčíme si práci. Tu lze říci: »Ve svá
tosti křtu odpouští se hřích dědičný i hříchy osobní, před křtem
spáchané. Ve s'vátosti pokání odpouštěji se hříchy po křtu svatém
spáchané. Dále se liší tyto svátosti od sebe co se týče odpuštění
trestů. jak již jsem ve zmíněném článku naznačil, odpouštěji se
na křtu sv. všecky i věčné i časné tresty. Při hodném přijetí svá—

tosti pokání pak odpouštějí se sice vždy tresty věčné, avšak ne
vždy tresty časné. Co působí křest a pokání, tímto způsobem se,
tuším, lehce naučí.
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Když dítky znají dobře následky hříchu, lehce pochopí také
kněžský úřad Krista Pána, který vykonal smrtí Svou a vykonává
dosud zvláště při mši svaté (oběť. smíření), avšak i sv. svátostmi,
hlavně křtem a pokáním.

Chrám Páně.
Napsal lan Nep. Holý, O. Praem.

Povinnost katolického křesťana, v neděli a ve svátek celé
mši svaté pobožně přítomnu býti, jest bez odporu ve svědomí
závazná & to pod těžkým hříchem. Než bohužel bývá tato po
vinnost za našich dnů zanedbávána nejen od dorostlých, nýbrž
i od dítek školou povinných. Vydala arcit r. 1893 nejdůstojnější
arcibiskupská konsistoř zároveň se slavným místodržitelstvím
v Praze rozkaz okresním školním radám, aby dítky v neděli
a ve svátek od svých učitelů na mši sv. vodčny byly. Leč roz—
kazu toho si na př. okresní školní rada leckdes ani nevšimla.
A kde rozkaz se plní, nemýlímc se, když dímc, že se tak leckde
snad z nucení děje. Aby dítky nikoli nuceně, nýbrž s radostí
chrám Páně navštěvovaly a mši svaté přítomny byly, zajisté jest
nejlépe jim promluviti o oběti mše svaté, o její vznešenosti, její
velikých užiteíeh. Dobře také jest jim vyložiti jak přikázání Boží,
tak i církevní, týkající se dnů svátečních a jich svěcení, poukázati
na užitky jak tělesné, tak zvláště duševní, z plnění této povinnosti
vyplývající. Než, mimo to, myslím, jest také k tomu cíli dobrý
prostředek, obeznámiti je s chrámem Páně, který mají navštěvo
vati, jim zařízení jeho vyložiti. Duch dětský poznává věci kolem
sebe rychle smysly svými; však není tak vyvinut, aby více roz
umem pracoval a samostatně přemýšlel o věcech, které smysly
pochopH.
' Na to třeba děti upozorniti. Neboť duše dětská a duše
lidská vůbec větší touhu po nějakém předmětě pociťuje a větší
lásku k němu chová, čím lépe jej zná. lgnoti nulla cupido.
A dítky, tuším, tím raději budou v chrámě dlíti a tím větší
touhu po něm míti, čím lépe jej znáti budou. Toho se docílí,
když zařízení chrámu Páně a význam tohoto zařízení poznají.
K tomu nám podává liturgika návod dostatečný. Dítky však
tím raději budou chrám Páně navštěvovati, když netoliko poznají
zařízení křesťanských chrámů vůbec, nýbrž svůj farní chrám
zvláště. Obrazy a sochy na oltářích jsou v každém téměř kostele
jiné. Zajisté se z toho budou dítky radovati a těšiti, když jim
tyto obrazy katecheta vyloží. Tak na př. v našem chrámu Páně
(Litickém) jest na hlavním oltáři zvláštní obraz svatých apoštolů
Petra a Pavla. Sv. Petr, kleče, přijímá od Krista Pána klíče
království nebeského, sv. Pavel pak stojí v jedné ruce s mečem,
druhou ukazuje na sebe. Tak tomu ovšem ve skutečnosti nebylo.
Neboť když odevzdal Kristus Pán sv. Petru klíče království ne—
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beskéhp, tu sv. Pavel při tom nebyl, ncslul tehdy ani Pavlem,
nýbrž Savlem. Malíř však nedbal času a zobrazil oba sv. apoštoly
na jednom obraze, jak jsme naznačili. Tu lze také o sv. Petru
a jeho moci v Církvi sv., v království Božím na zemi, promluviti.
Dále lze vyložiti, proč sv. Pavel se vyobrazuje s mečem v ruce.
Nad tímto obrazem vidíme v našem kostele korunováni Panny
Marie nejsvětější Trojicí. Nad tím spatřujeme Krista Ježíše, an
vstal z mrtvých, a u jeho nohou ďábla a smrt přemožené a po
třené. Tento obraz hodí se velmi dobře k výkladu pátého článku
víry, kde se praví, že Kristus vstal z mrtvých jako vítěz nad
smrtí a nad ďáblem. Tak i jinde ve chrámích nalézají se obrazy,
které názorně zobrazují tu neb onu pravdu náboženskou. Vy—
světlením podobných obrazů v chrámu Páně nejen vědomosti
náboženské se utvrzují, než i láska ku chrámu Páně se rozněcuje.
Obrazy pak jednou vysvětlené poskytují dětem zde dlícím
dosti látky ku zbožným úvahám.

Listy vědecké.
www)
Jak nakládal Lutr s Písmem svatým.
Biblicko-exegetická úvaha.
Napsal Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Dokončení)
»Lutherum infalsasse ac pseudermenia sua
vitiasse scripturam utriusque testamentí,
certius est, quam ut negan queat.<

Wicclius,

De arbore bona 1545

Výrok Kristův (Mat. 5, B.): »Blahoslavení čistého srdce,
nebo oni Boha viděti budoua třeba dle Lutra takto bráti: 96)
»Cisté srdce míti neznamená pouze, nic nečistóho mysliti, nýbrž

(třeba i o to péči'míti), aby se svědomí neposkvrnilo

záko—

nem, byvši slovem Božím osvíceno a ubezpečeno (t. j. že se
člověk vstavu milosti Boží nachází). Proto má křesťan věděti, že

mu neškodí, zdali zákon zachovává neb ne, ano on
jedná dobře, když činí, co je zakázáno, a opomene,
co je přikázáno<.97)

Ku slovům Kristovým (Mat. 12, 8.): »Syn člověka jest za

jisté pánem i sobotya podává glossa výklad: »Kdo v Krista

věří, je nade všechen zákon (vyvýšen), a zákon ho ne—
obviňuje.<< Zde nemá daný výklad v biblickém textu té nej

menší opory:

jest to výklad na zdařbůh, který text úplně

ignoruje a jehož původci jedná se patrně pouze o to, aby své
bludné učení o nezávaznosti mravního zákona vyjádřil v nové,
co možná, jak to u Lutra zvykem, drastické formě.
Není místa, které by Lutrovi tolik nesnází bylo působilo,
jako Mat. 19, 17., an se jím učení jeho 0 nemožnosti plnění zá
96) Vyd. Jen. II., 478.

97) Podobně vykládá se Tit. 1, 15.: »Všeck věci jsou čisté čisty'm,c že

srdcestanese
svědomí! teprvtehdy čistým, když si č ovčk nedělá z ničeho
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kona, o připočtěné spravedlnosti, o dobrých skutcích, tudíž celý
system Lutrův úplně poráží, z které příčiny snažil se průkaznost
a pádnost tohoto textu všemožně seslabiti a nepříznivý dojem,
který u jeho stoupenců spůsobiti musel, všemožně zastříti. Než
spůsob, kterým hleděl reformátor toho dosíci, svědčí o všem ji
ném, jen ne o exegetické nestrannosti, svědomitosti a doved
nosti."s) Klasické a pro system Lutrův záhubné ono místo zní:
»Chceš-li vjíti do života, ostříhej přikázánía atd. Aby průkaznost
těchto slov Kristových k mládenci seslabil, odvážil se Lutr pro

hlásiti právě tak lichou jak zhoubnou zásadu, že z příkazů

písma nemůže se odvozovati, jakoby mohl člověk
příkazy ty také skutečně zachovávati!

Z toho,žemáme

něco činiti, nenásleduje prý, že to také můžeme činiti. 99) » is ist
gar wcit von einancler ——dokládá "'0) —--th u n ko nnen und

th un sollen;

darum muss man die Schrift nicht

fiihren

noch verstehen vom thun kónnen, da sie redet vom thun sollen.<<
Dle toho vysvětluje Lutr úskočně uvedená slova takto: »Kristus
nepraví, co činiti můžeme, nýbrž co činiti máme. Praví -li Kristus,
že má me přikázání Boží zachovávati, nejde z toho, že je za
chovávati mů že me.< -——
jindy opět mínil reformátor, že činiti

anebo přikázání plniti znamená tolik co věřiti a zákon
vírou zachovávatí!
Dle toho znamenají slova: »To čiň a
živ budeša Luk. 10, 28. tolik co: »To čiň, to jest: to věř a
v tomto činění živ budeš.<< ——Casto snažil se reformátor pádnost

uvedených výše slov vykroutiti zcela lichým a libovolným tvrze

ním, že slova Kristova pronešená k mládenci nejsou míněna
op ra vdo v č a vážně, nýbrž že třeba je bráti ve významu
iro n i e (!), jako by chtěl Kristus říci: »Zkus to, milý brachu,
a hled' ostříhati přikázání a poznáš malomocnost svou.<<'0') K ta

kovým, písma izdravého
triviálnostem

rozumu nedůstojným nejapnostem a

uchýlil se >>reformator<<,jen aby sverlené davy a

nesoudného čtenáře udržel v domněnce, že zákon plniti nemožno
a dobrých skutků k dojíti spasení že netřeba. “")
9“) Co praví Móhler o methodč, jak bludaři písmo vykládají, platí
plnou měrou () způsobu, jejž Lutr u vykládání bible zachovával. »Auch dic
Hacresie beginnt ihren Reigen mit der hl. Schrift, aber sic behandelt die

selbe wie ein Citherspiel, aus welchcm man diejcnigen

die man cben haben will.c

“") »Est autem incptissima consequentia

Tone herverlockt,

——
stanoví v ohledu tom ——

a praeceptis argumentari et concluderc ad Opera . . . Praecipit quidcm lex,
ut Deum diligamus, sed ideo non sequitur: Ergo diligimus<. (Comm. ad Gal.).
Za důvod uvádí se hřích a porušená přirozenost lidská.
'“; Vyd. Valch. VI., 3305.
l“") Podobně vykládal Lutr místa souběžná: Luk. 18, 20. atd.

lo') Arci kdo napsal ve své církevní postille: »Es ist nicht Wahr,
dass zum Glauben auch gute Werke gehůren, denn der Glaube alle'in fur

sich selbst. ohne alle Werke, macht uns seligc a kdo dále tvrdi: »Das
Evangeliumprcdigt nicht, \vas wir thun oder lassen sollen, fo rde rt
nichts von uns
und sagt nicht: Thue diess, thue das., sondern

heisst uns nur den Schoss herhalten und nehmen.< (Luthers Schnften, Jena
1560. Thl. 3 f. 165.) ten jest ovšem nucen, chce-li býti důsledným,_ty nej
jasnější biblické texty převrátiti a smysl zcela libovolný jim pOleŽltl.
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U sv. Mat. 24, 24. dí Kristus: »Povstanou falešní proro
kové a činiti budou divy veliké a zázraky, “'3) tak žeby v blud
uvedeni byli (by možné bylo) také i vyvolenía Správný smysl
tohoto místa jest samozřejmý. Lutr však, aby zjednal svému vý
myslu, že Církev hned od počátku pobloudila, zdánlivou oporu,

vykládal místo to — významná slova Kristova: »Kdyby možné
bylo<< zúmyslně vynechav
——v ten rozum, že ivyvolení
dle-předpovědisamého Krista budou a mají býti svedení,
a proto že nelze, poněvadž n utně pobloudí, ani svědectví sva
tých a věhlasných mužů v Církvi (Lutr měl na mysli hlavně
sv. otce) včříti a jejich příkladem se říditi. ““)
Poněvadž Lutr učil, že kdo má jistou víru, koná nutně
idobré skutky, protože tyto z víry plynou, zavěsil k slovům
Kristovým, proneseným k učenníkům a k ženě, která jej drahou
mastí pomazala (Mat. 26. 10.): »Dobrý skutek na mně vykonalaa:
— libovolnou glossu: »Tu vidíme, že' jedině víra činí skutek
dobrým . . . Neb. ony skutky jsou ty nejlepší, o kterých nevíme,
jak (že) dobré jsou.<< —- Texty písma, kde mluví Kristus proti
fariseům, káraje jejich licoměrnost a převrácenost (Mat. 23, 1. a
nn.), vykládal reformator o biskupech a představených církve,
by mohl tím směleji proti nim vystupovati a učení Církve 0 in
stituci biskupů zavrhovati.
Podobné nejapnosti a triviálnosti obsahují Lutrovy glossy

k evangeliu

sv. Lukáše

a ke skutkům apoštolským,z nichž

opět pouze nejhlavnější uvedeme.
Praví—li Kristus (Luk. 11, 28.): »Blahoslavení, kteříž slyší
slovo Boží a ostříhají ho<<— třeba to dle Lutra rozuměti pouze
o víře; slovem Božím se ve všem říditi a je zachovávati se ne
vyžaduje. Cetná místa tohoto evangelia, jako i jiných sv. knih,
jež mluví o konání dobrých skutků, “"“)snažil se reformator seslabiti
lichým tvrzením, že třeba si vždy přimysliti na takových místech
slova: ve víře nebo věrou, která vlastně působí to, co se do
brým skutkům připisuje. Na př. Luk. 6, 24. a nn; 10, 25. a nn;
12, 33. atd. Ježto se v tomto evangeliu na dobré skutky tak
často nemalá váha klade, zdál se i reformator někdy na okamžik
to uznávati, co ale jindy hleděl opět všemožně vykroutiti.'"“)
Poněvadž bylo toto evangelium systemu Lutrovu o OSpravedlnění
málo příznivo, vrhl se rel'ormator s tím větším úsilím na skutky

apoštolské,

ježto se mu zdály dostatečných dokladů pro jeho

učení obsahovatiw V kap. 2, 38. praví apoštol Petr ke shromáž
děným židům: »Ciňte pokání, a pokřtěn bud' jedenkaždý z vás.<<
Lutr, nahlížeje váhu těchto slov, přidal k nim zcela lichou a textu
odporující vysvětlivku: »Hle, tito (jimž apoštol kázal) stali se
'“3) Věci divně, zázrakům podobné, než klamné a smyšlené, pomocí
zlého ducha vytvořené. Sv. Augustin).
“") Vyd. Valch. III., 216; vn., 425; XI., 2511 aj.
'05) Mat. 5, 1 a nn.; 6, 1 a nn.; jan 3, 21; II. Kor. 9, 8; Kol. 1, 10;
lak. 2, 18. a nn. atd.
'“) Srovn. vyd. Valchovo XI, 1995 a nn.
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zbožnými (spravedlivými) posloucháním slova bez skutků.:
K slovům téhož apoštola (14, 12.): »Není jiného jména pod ne
bem, skrze kteréž bychom měli spasení býti: (leč jméno ]ežiši)

dokládá glossa: »Patrno, že jest tu spravedlnost

skutků

naprosto

ze

vyzdvižena.<< ——
Ze slov sv. Pavla k ži

dům Antiochenským (13, 38.): »Známo vám bud' . . ., že skrze
toho (jcžíše) zvěstuje se vám odpuštění hříchůc odvozuje glossa:

»Víra v Krista ospravedlňuje

bez skutků.<<— Poněvadž

praví týž apoštol ku strážnému žaláře v městě Filippi (16, 31.):
»Věř v Pána ježíše a budeš spasen ty idům tvůj,<<soudí z toho
Lutr, že lze dojíti spravedlnosti bez skutků a bez zachovávání
zákona pouhou vírou jako jí došel tento strážný žaláře.
jako porušil reformátor v zájmu svého systému, jak bylo
svrchu ukázáno, mnohá místa v listech apoštola národů, podobně
zneužil těchto listů svými lichými vysvětlivkami k oklamání čte
nářů a vštípcní jim své bludné náuky o ospravedlnění. jest to

opět list k Rímanům,

který hleděl pro svůj účel co nejvíce

využitkovati.
$tůjtež zde pouze některá důležitější místa.
Rím. 3, 31. vece apoštol: »Což tedy zákon rušíme skrze
víru? Odstup to, ale zákon tvrdímea (stanovímej. Zde, kde apoštol
výslovně a s důrazem k zákonu se táhne, a tím zároveň plnění
jeho mravních příkazů stanoví, ježto by jinak zákon byl zbytečný
a illusorní, troufal si reformator k textu připojiti glossu: »Vírou

naplňují se všecky zákony, skutky nenaplňuje se

ž ádný zákon!<< — Svou lichou náuku () naprosté zkaženosti
přirozenosti lidské spatřoval Lutr ve výroku apoštolové (8, l.):
»Nenít' žádného zatracení těm, kteří jsou v Kristu jcžiši, kteříž
nechodí podle těla,<<a proto jej takto vykládal: »Ačkoliv ještě

hřích v těle zuří (vládne), přec to člověka nezatra
cuje; protože duch je spravedliv a proti hříchu bo—

juje!< [,ze-li si mysliti větší lib ovůle v nakládání s písmem
a hrubšího ign orov ání i těch nejprimitivnějšíchexegetických
zásad? Nc výklad, ale odporný výtvor to slepé vášně, která od

nímajíc všecken zdravý úsudek a text biblický zhola pomíjejíc,
své výmysly po spůsobu slepců o barvách soudících na světlo
vvnáší! -— Rovněž tak nesmyslně vykládal »muž boží<<,jak Lutra
protestanté často nazývají, hluboká slova apoštolova (11, 32.):
»Zavřel Bůh všecko v nevěře (po nějaký čas), aby se nade všemi

smiloval,ařka: »Tímtovýrokem se všecky skutky

a všecka

lidská spravedlost zatracuje a jedině milosrdenství

Boží vynáší, jehož lze dosíci vírou.:
výklad činí do em, jakoby reformator

I tento neslýchaný

při své práci nebyl měl

předsebou text biblický, nýbržtcxt zcela jiný, ježtodaný

výklad správnému textu veskrz odporuje. Mimo to porušil Lutr
přesný text i tím, že přidal zcela libovolně slova: »aby svě't

poznal, že dobré skutky nikoho neospravedlňUji,
nýbrž že Bůh z pouhé milosti člověka ospravedl
ň uj e.<<

/

—861—
Velice nepohodlným bylo Lutrovi místo (13, 10.): ' »Plnost
zákona jest milování,<<poněvadž ničí celý jeho system, a proto
naložil is ním bezpříkladně, násilnicky a í'rivolně, užívaje vše

možných nemálo isměšných vytáček k seslabení klasického místa
toho. Jelikož zde mluví apoštol slovy zcela zřejmými o plnění
zákona Božího, což, jak svrchu podotknuto, reformátor ve své
zaslepenosti & umínčnosti popíral, nucen byl zvrátiti pravý smysl
textu a podložiti mu smysl takový, který by sjeho učením aspoň
zdánlivě souhlasil. »jest sice pravda — dokládá'07) — že v zá
koně stojí psáno a přísně se nařizuje, že máme Boha mil'ovati. ..

Z toho však nenásleduje, že se tak skutečně děje.
Bylo by zcela mylné, uzavírati zpříkazu na skutky..

Měli bychom arci zákon plniti, abychom došli ospravedlnění, než

hřích, který ještě na nás lpí, brání

pouští,

nám v tom a ned o

aby v tomto životě se tak stalo.<< Z toho

se čtenáři ovšem snadno dovtípili, že by bylo věcí marnou chtíti
plnit zákon, a proto měli se dle rady reformátora snažiti, aby
vírou bez lásky spravedlnosti došli a duchem proti tčlu bojo—
vali. '08)
Zvláštní váhu kladl [„utr na výrok apoštola (14, 23.):
»Všecko, co není z víry, jest hřích,x jenž se mu zdál býti ne
přemožitelnou hradbou jeho bludného systemu. jak ze souvislosti
vysvítá, mluví apoštol o rozdílu čistých a nečistých pokrmů, jak
byl ve starém zákoně stanoven, jichž požíváním se někteří, ve
víře méně utvrzení křesťané uráželi a za věc nedovolenou dle
svého náhledu to měli. Patrně chce říci apoštol, že hřeší, kdo

jedná proti

svému přesvědčení,

aneb kdo něco činí,

o čem pochybuje, zdaž jest to dovoleno. Reformator však rozumí

víroupevnou důvěru, kterou člověk ji<těza to má,
že s e B oh u líbí.

Co koná člověk v této důvěře, jest dobré,

co bez ní, jest zlé. m9) Výklad to zcela lichý a libovolný, jak
z řečeného vysvítá, jenž podává nový důkaz, jak lehkovážně a
povrchně Lutr u vykládání písma si počínal, veden jsa vášnivou
tendencí proti »papistům<< a nikoliv zásadami střízlivě a nestranné
exegese. Z té příčiny zmíníme se jenom ještě o některých refor—
matorem.převrácených místech biblických, an dosud uvedené črty,
v celek pojaty, podávají dosti jasný ale zároveň smutný obraz
o Lutrově činnosti na poli biblické exegese.
V listu ku Galat'. (3, 12.) učí apoštol: »Zákon není z víry

(není ústavem víry), ale kdo je (přikázánízákona) bude

plniti,

'“7) Vyd. Valch. Vílí., 2707.
““) V kommentáři k listu ku Galat. vyjádřuje se o tom Lutr ještě
srozumitelněji, řka: »Dum jubeo — chce dle něho říci Kristus — vos mutuo

diligere, hoc a vobisexigo, ut Spiritu ambuletis.
Scio enim,
quod. logem non implebitis,
quia peccatumhaeret in vobis,doncc

v1v1ti$cž

109)Vyd. Valch. IV., 1069. Přes to ale pravi k tomuto místu ve vý
kladu listu ku Galat.: »Qui credit, id e m e t a e q u e m a g n u m p e c

catum habet. ut incredulus, credenti tamen peccatum condonatur et non
imputatur. incredulo retinetur et imputatur.< Tak si reformátor stále odporuje,
jak mu již jeho vrstevníci vytýkali
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živ bude v nich<<. Dle souvislosti dovozuje apoštol, že ospravedl—
nění poehází z víry v Krista a nikoliv ze zákona Mojžíšova, jenž

zevrubného plnění svých předpisů vymáhá, což je ale bez víry
v Krista a jeho milosti věcí nemožnou. Lutr postaral se glossou
o to, aby převraceným výkladem místo toto svému systemu při—

spůsobil,řka: »Slova ta považuji

ona, jež pronesl Kristus k zákonníkovi:

za ironii,

jako jsou

»To čiň a živ budeš<<.—

V listu k Efesským
(5, 27) učí apoštol, že Kristus vydal se
za církev, aby ji posvětil, aby byla svatáa neposkvrněná. K tomu
podotýká reformátor v glosse: “") »Svatá jest církev, toť pravda;

nežbýtisvatým,neznamená býti bez hříchu a bludu,
býti přec v hříších působením těla, kteréseduchem

nýbrž býti svatým v duchu skrze slovo Boží a

Kristovým sice odpouštějí, ale proto nestávají se přec pravdoua.
Tímto převráceným výkladem mělo býti dokázáno, že se může
církev mýliti a že skutečně až na časy Lutrovy v bludech se na
lezala! ——V listu druhém k T i m o t e 0 vi (2, 15.) napomíná jej
apoštol, aby se snažil vydá'vati sebe Bohu za příjemného dělníka . . .

a náležitě

se obíral slovem pravdy.

Těchtoslov

chopil se Lutr, aby dokázal jeden z hlavních bodů svého učení,

žetotižzákon a evangelium

si odporují," aproto chce

dle něho apoštol říci:'“) »Nesplítej zákon 5 evangeliem;

onoho užívej proti zlým, tímto potěšuj zarmoucené a zbožné<<.
Netřeba doVozovati, že to výklad, jako všecky předešlé, úplně
libovolný a nevhodný, jenž bije biblickému tcxtuvtvář. poclávaje
čtenáři místo smyslu bible tendenční výmysly reformátora, by se
zdálo, že jeho učení je biblické, majíc pro sebe četných z bible
vážených důvodů. "2
Tak nakládal otec protestantismu s knihou knih, tak si

vážil sv. písem! Falšování

přesného biblického textu a, kde

text nebyl porušen, libovolné

vykládání

ho, to jsou zásady,

jimiž řídil 'se v zlopověstném díle svém. Uvedené náčrtky, jež
jsou, jak jsme viděli, tak málo příznivé jeho theologické reputaci,

kritické soudnosti a exegetické nestrannosti, skytaji jak odporný,
tak smutný obraz lidské pobloudilosti, zarytosti a vášně, kterou
zmítán, zporážel reformátor i ty ohledy, jež mu měla úcta k sobě
samému, jeho stavu i k jeho vlastní cti uložiti. Hnán slepou
vášní, ztratil všecku rozvahu, a proto jsou jeho exegetické výkony
pravou pitvorou biblické exegese. Kolik výkladů, tolik převráce—
ností, kolik záměn textu, tolik násilností a obžalob na jejich
původce! Lutr vrhnuv se střemhlav v_záhubu, strhl za sebou
davy zbídnělých, pošetilých a nesoudných lidí, jimž nová pohodlna

víra, která nežádázapírání sebe a konání dobrého, jež
nestrpí vedle sebe nenáviděný zákon, muselapřirozeně
“") Vyd. Valch. XVI., 2027. Podobně porušeno bylo místo II_.Kor. I?,17.:()

»Kde jest duch Páně, tuť i svobodac

svobodnox

a přeloženo: ». . .tu jest v seek

'“) Srovn. DO llinger
ll. cc.
_
'") Ke všem uvedeným místům srovn. výklady Sušilovy.
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velmi lahoditi, an se jim bezúzdný

život více zamlouval, než

křesťanské strádání a život plný bojů a odříkání. Tento výsledek
dovršen byl tím, že nazýval Lutr své učení v mnohých řečnických
obratcch úskočně evangeliem, hlásaje spolu — aby své evangelium
s evangeliem Kristovým co nejvíce stotožnil — že evangelium je

radostná zvěst o odpuštění hříchů skrze zásluhy
Kristovy,

ignorovaly,

přičem se základní podmínky tohoto odpuštění buď

aneb za zbytečné

a . nemožné

stále pro

hlašovaly. ""“)

K takové theorii dostavila se záhy í přiměřená praxe,

mravní spustlost

a nevázanost

svedenýclrdavů,jak toho

vrstevníci Lutrovi dokazují a čím se ani on sám netajil. Pouze
něco budiž připomenuto. Tak dokládá o tehdejších protestantech
Era s m us: »IIoc novum evangelium gignit novum hominum genus:

praefractos, impudentes, fucatos, maledicos, men
daces, sycophantas,

interse discordcs,

omnibusincom—

modos, seditiosos
. . .<< jinde praví týž: »Scio, nunquam
fuisse majorem luxum, plus ad ultcriorum, quam inter evan
gelicos.<< Vicel pak, jenž sám po nějaký čas k Lutrovu učení
se hlásil, líčí jeho zhoubné následky těmito významnými slovy:

»Pod pláštěm evangelia vzmáliajíse všecky hříchy a všecka
hanba . . . Bůh pomoziž! Dětství této sekty jest tak nečisté,
čeho jest se nadíti, kdyby sestárla! Všady rozšířily se co nejvíce
šp a tn e m r a v y, ovoce to nového učení . . . Slovem, evangelíci
vedou tak b e 2 b o ž n ý ž i v o t, že bych se za to styděti musel
mezi pohany. Papisty jsme vyhnali a jsme dvakrát horší nežli
oni.: ——Stejný nářek vedou jiní vrstevníci Lutrovi, dokládajíce,

že se následkemnovéhoučení vše zhoršilo, většina lidí že
vede spustlý a bohaprázdný život, zneužívajícevangelia

k prostopášnosti

a přikrytí

hanby."4) ——
Lutr

sám, úplně sklamán výsledkem svého díla, vyznal s patrnou
hořkosti brzy po svém vystoupení, že jsou kazatelové pohodl

nější a nedbalejší
zavládlalhostejnost

než dříve, že v modlení a konání dobrého
a vlažnost, láska k bližnímua milo

srdenství že odumřely! »In nostris ecclesiis — naříká ve výkladu
listu ku Galatským ——
ubi diligentissime urgetur vera doctrina de

bonis operibus, dictu mirum, quanta socordia
tia rcgnet.

et oscitan

Quo plus excitamus homines ad bene operandum,

"“) »Das Wort

E v a n g el i u m heisset

nicht anders

——dokládá

v ohledu tom Lutr ——
denn eine neue, gute, friihliche
Botschaft,
die ctwas verkůndigt, das man herzl i ch gern (: hórt. Das m uss
n i c ht s ei n G cs etz

oder Gebot, so das von uns fordcrt und treibt,

und wo wir's thun, mit Strafe oder Verdammniss driiuet, d e n n d a s h i) r t
niemand gerne.: Vyd. Valch. XI., 1309. Totéž učí Melanchton,
řka:

»Evangelium
est proprie promissio remissionis peccatorum

ct justificationis propter Christum.:
'") Srovn. Důllinger
podává

rým:

|. c. díl 11.str. 167 a nn. Obraz tehdejší doby

__

n\rger ist's nie gewesen
Von Anbeginn der Welt;
Ein ]cder mag's wohl lesen,
Was Christus hat gemeld't.:
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ad mutuam charitatem, ad abjiciendam curam ventris et caetera,

hoc lanquidiores

et magis frigidi redduntur ad omnia

cxercitia pietatis<<. jinde vyznává reformátor zřejmě, že dosáhla

bezbožnost mezi protestanty

vtak krátkédobětakového

stupně,
že se domnívá, že svět nebude déle státi, než pět neb
šest let. "5) Dle vlastního jeho výroku stali se evangelíci sedmkrát

horšími, než byli dříve, rozličných neřestí
a h ř í c 11ů v a l n ě p ř i b y 1o,

tak že neváhal

ve svých listech

se zármutkem vyznati: »Zijeme v Sodomě a (lomoře, vše
stává se denně horšímu! Za takových okolností dostavily
se u »rcformatora<< zcela přirozeně lítost a žal nad úplným ne
zdarem díla, jež mělo, jak sebevědomě v přečetných variacích do

světa hlásal, církev povaliti;"“) dostavily se ještě snad více
výčitky svědomí, že se minul lehkovážně s cílem života, porušiv
povinnost a zpřetrhav svazky posvátné, a že dovedl sice svým
učením davy od církve odloučiti, aniž by ale býval sto, na
dosavadni mravní úrovni tímto učením jich udržeti, neřku—lité
nejmenší nápravy u nich docíliti. Ztad si vysvětlíme Lutrovy
nářky, v něž nejednou propukl, vida všeobecnou u svých stoupenců

zkaženost a naprostý mravní úpadek. »Té myšlenky

— praví

sžalem—se nikdy nevzdám, že bych si přál a chtěl,
abych tuto věc (tak zv. reformaci)

nebyl nikdy Započala!

jindy

pak dokonce praví "7): »Sjobcm a jeremiášem bych zvolal: Kéž
bych se byl nenarodil! Podobně byl řekl: Přál bych si,
abych nebyl uveřejnil knihy své a nic bych si ztoho nedělal,
kdyby všecky již byly vzaly

za svéa.

musel pseudoreformator. Sil vítr a
odvážil se zvraccti přesnou náuku
slovem, útočil i písmem, převráceným
Výsledek byl hoden svého mistra,

———
Tam

dospěl a dospěti

bouři klidil. Svým učením
křesťanskou; útočil na ni
výkladem a porušením bible.
jenž, vida dílo své, blízek

byl —- zoufalství a přál si, aby se byl »--—
nenarodil!

obšitá—lo

Určen

Z oboru právního.
neboli stanoven'í příspěvku konkur

renčníhonarozšířcníhřbitovadohodnutím,jak

pro farní obec tak pro patrona právně závazným.
Nález správního soudu ze dne 7. listopadu 1894. č. 4101.

C. k. ministerstvo kultu a vyučování v pořadě instančním

uložilo farní obci dobříšské

rozhodnutím ze dne 6. června

“5) Tischreden II., 42. Sám reformator vyznal () mravním úpadku své

doby: oje alter (die Leute werdenl, je kai-ger; je lžinger je iírger.<
(Vyd. Jen. VIII-, 299). — Staloť se pořekadlem: )je níihcr Wittenberg,

die Christen.:

Co znamená: »Lutherischlebenc. jcst

známo. Srovn. ostatně: Janssen,

desto

bóser

Geschichte des deutschen Volkcs am

Ausgange des Mittelalters.
'
"“) Srovn. Dóllinger
|. c. díl 1. str. 294 & nn.
m) TiSChTCdC"L, 200. Srovn. Dóllinger
!. c. díl Ill. str. 254 a nn.
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1893. č. 11803., aby přispěla na rozšíření tamějšího hřbitova,
roku 1888. provedené, částkou 653 zl. 66 kr.
Rozhodnutí toto odůvodňováno tím, že při kollaudaci roz
šířeného onoho hřbitova dne 8. listopadu 1888. konkurrenční pří
spěvek, jejž zapraviti má obec farní, proti příspěvku patronovu
za souhlasu zástupcův obce farní určen neboli stanoven byl na
653 zl. 66 kr., čímž stalo se pro obě strany právně závazné do
hodnutí, od něhož obec Dobříš nemůže později už odstoupiti.

Dotohotorozhodnutí

ministerského

obecdob

říšská s i stě ž o v ala správnímu soudu, ve kteréžto stížnosti
popírá, že jest jakési dohodnutí obou konkurrenčních faktorů
a míní, že, zření maje ku přeložení hřbitova, již roku 1879. usku—
tečněné, na něž farní obec dobříšská přispěla 1183 zl. 83 krejcary,

další příspěvek téže obci nyní ještě uložený vzhledem k získaným
úsporám není 653 zl. 66 kr., nýbrž jenom 424 zl. 6 kr.
5 p r á v n í s o u (1 však stížnost tuto jakožto neodůvodněnou

zamítl

a to z těchto

důvodů:

Uprávnělým nálezem c. k. okresního hejtmanství příbramského
ze dne 7. srpna 1878. č. 7336. bylo farní obci uloženo zapraviti
útraty, spojené s přeložením farního hřbitova dobříšského na
pozemkovou parcelu čís. 448. o výměře 7200 čtv. m., za práce
nádenické a potahy, adjustovanou částkou 1847 zl. 82 kr. jak
vykazují však akta administrativní, patronátní úřad provedl toto
přeložení hřbitova tím způsobem, že po zkypření a srovnání
celého pozemku pro hřbitov určeného, roku 1879. zatím jen
část arey o 3969 čtv. m., zbývající však area o 3231 čtv. m.
teprve roku 1888. byla ohrazena a tím účelům hřbitovním
skutečně odevzdána.
Tento postup již roku 1879. zamýšlený a později skutečně
provedený, patronátní úřad, jak vysvítá z přípisu jeho, zaslaného
obci dobříšské, ze dne 17. června 1879. č. 978., jmenované obci
oznámil spolu s ujištěním, že jím farní obci nevzejde žádná další
výloha nežli ta, která už nyní úředně jest jí uložena.
Proti tomuto prohlášení patronátního úřadu, jež přece
vztahovati lze jenom na příspěvkovou tangentu obce farní, ve
zmíněném nálezu konkurrenčním číselně vyjádřenou, obec farní
ničeho nenamítla, čímž na jevo dala, že s naznačeným postupem
souhlasí. Z toho vzešla povinnost jednak patronátnímu úřadu, aby
úplně a zcela provedl přeložení hřbitova, aniž by farní obec více
obtěžoval, jednak ale i tato obec farní, jakož toho žádá i úřední
nález konkurrenční, povinna jest přispěti na náklad, přeložením
hřbitova vzešlý, částkou, jak určuje ji právě jmenovaný nález
konkurrenční. Rozhodnutím c. k. okresního hejtmanství příbram—
ského ze dne 9. dubna 1880. č. 3248. byl také farní obci dobříšské
uložen a od ní též zapraven konkurrenční příspěvek 1183 zl.
83 kr. na přeložení hřbitova na část prostory o 3969 čtv. m.,
roku 1879. provedené, — počítaje v to i urovnání a zkypření
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této jakož i tehdáž ještě v reservu zbylé další plochy 0 3231
čtv.

m.

——

I—Ileděk uprávnělosti čili právní platnosti tohoto rozhodnutí

jsou tedy námitky proti pracem a nákladům, proti nimž byly
činěny, nyní již nepřípustný a nebylo tedy třeba správnímu soudu
obírati se dále vývody stížnosti o věci této.
Nyní tedy může ještě jíti jen o to, zdali patronátní úřad
i při dodatečném zřizování hřbitova náležitě přihlížel a vyhověl
nároku, jenž farní obci po právu přísluší, totiž že břímě, jež obci
farní přeložením hřbitova celkem vzejíti má, nepřevyšuje ěíslici

obnosu, původním nálezem konkurrenčním stanoveného.
A tu přiznati jest, že tomuto nároku farní obce skutečně
bylo vyhověno. — Neboť, jak z kollaudačního protokolu ze dne
8. listopadu 1888. zřejmo, byly výdeje za rozšíření hřbitova, roku
1888 provedené, se vším všudy vyměřeny patronovi částkou
565 zl. 70 kr. farní pak obci Částkou 653 zl. 66 kr., a nebylo
proti této výměře zástupci farní obce, mezi nimiž při komisi inter—

venoval též starosta sjedním radním obec dobříšské, ničeho namí
táno, a ježto tangenta obci připadající spolu s příspěvkem, jejž
obec ta už roku 1879. zaplatila, jest jenom 1837 zl. 49 kr., tedy
menší ještě nežli příspěvková kvota, konkurrcnčním nálezem ze
dne 7. srpna 1878. č. 7336. obci uložená, není tudíž tím obec
tato nikterak přetížena.
Dle toho správní soud nemohl uznati, že rozhodnutí, do něhož
si stěžováno, zákonu se příčí, a rovněž ani'rozhodujícího významu
přikládati námitkám stížnosti, že nebylo žádného vespolněho do—
hodnutí súčastněných faktorů konkurrenčních.
(Budw. XVIII. čís 8145.)

Vácslav Kocián.

WÉÍGŠW

Romanarum Congreg'ationum decreta
novissima.
S. Rituum Congregatio.

De genuflexione adverba Symboli »Et inearnatus
est.:

Veliterncn.
Cathedralis Basilicae Velitcrnae Caeremoniarum Praefectus,
qui juxta Constitutiones Capitulares curare debet, ut omnia, quae
ad caeremonias attincnt, rite ac recte ab omnibus pcragantur,
Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna declaratione humil
lime CXPOSUÍÍ,nimirum: _»In choro diebus festis adsunt praeter
Canonicos Beneficiati et Ven. Seminarii Alumni. In mlSSZl.solemm,

ad Credo,

omnes Symbolum recitant cum celebrante Simulque
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ad verba »Et incarnatus

est..

. .a genuHectunt. Absoluta

recitationc omnes sedent. Cum deinde cantatur praedictus versi
culus »Et incarnatus esta, Beneficiati et Seminarii Alumni se

dentes non faciunt ad eadem verba alteram genufle—

xioncm. Et hacc praxis duobus abhinc annis obtinet—vi reso—
lutionis sumptae in Collatione casuum moralium et liturgicorum,
habita die 20. mensis ]ulii anni 1893, praeside Rmo Dno Episcopo
Suffraganeo et Vicario Generali, adstantibus Canonicis, Beneňciatis
et Seminarii Alumnis, qui disciplinis theologicis vacant. Inde
postulavit :
»An servari possit hujusmodi praxis n o n g e n u fl e c t e n di
prout in casu?

]tSacra eadem Conuregatio ad telationcm infrascripti Secre
tarii, omnibus attente consideratis iesc1ibcndum censuit: Affil—
mative, juxta dCCICtZI
in Ne apolitana
15. Februarii 1659, et
Majoricensi 13. Februarii 1677 et praxim Basilicarum Urbis. Atque
ita rescripsit ct servari mandavit.
Die 15 ]unii 1895.

Cai. Card. Aloisi-Masclla 5. R. C. Praef.

L.+S.

Aloisius Tripepi, Secret.
Dataria Apostolica.

Petitiones pro obtinendis matrim. dispensatio

nibus super impedimento primi tangentis se—

cundum consanguinitatis gradum—quibus sub con
ditionibus ab Episcopis sunt commendandae?
Perillustris et Rmme Domine:

Petitionum copia pro obtinendis matrimonialibus dispensa
tionibus super impedimento primi tangcntis secundum conszuruini
tatis giadum Sanctissimi Principis Domini Nostri Leonis Papae XIII
mentem, ingluvie malorum percrebrescente, pelculit. Etenim ani
madvertens indulgendo hujusm'odi concessionibus, effraennta licentia,
quae de die in diem augctur, haudquaquam compescitur; eo
quod occasio continua, commodum eam impune satisfaciendi
magis allcctant nupturientes spc etiam nodo conjugali occulturos
infelices eřt'ectus, atque reatus, qui jam praecesserunt.
Ne vero Sanctitatis Suae indulgentia pruebeatur occasio
salutarem disciplinam labefactandi, quae & sanctitate Sacramenti
jubetur et tantum prodest morum integritati, societatis bono, et
vegetiorum corporum incremento onerat Episcoporum con

scientiam

ut

sedulo invigilent

ne Sanetae Sedi precantes

accedantnisiverae causae canonicae jure commendent,

et litteris manu propria exaratis rationes in quolibet casu explicent,
nec non circumstantias, quibus putcnt gratiam esse concedendam.
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Tali modo Summus Pontifex tutior annuct petitionibus quoties
agnoscet necessitatem eo obstrictiorem, quo artcs crunt minores
alio modo consulendi.
Pro ccrto habeo Amplitudinem Tuam omnibus viribus ela
boraturam, ut Sanctitatis Suae vota praeoptatum finem habeant.
Interim meae observantiae sensus Tibi proňteor atque cuncta
fausta adprccor a Domino,
Datum Romae ex Acdibus nostris die 19 ]unii 1895.
Amplitudinis

Tuae. ——Servus verus.

A. Card. BIANCHI, P. D.

Našim pl. tit.

„oolooiacowmhm &oolyěraieitím.
Dokončilijsme s pomocí Boží druhý

chovniho“.

ročník „Rádce du

Děkujíce za milou přízeň jak se strany četných spolu
pracovníků, tak se strany odběratelův, kojíme se nadějí, že přízeň
ta i na dále zůstane neztenčena.

Směr „Rádce duchovního“ zůstane tentýž.

Dr.“Josef Burian,
redaktor.

[Váoslav' Kocián,
pořadatel části právní a liturgické.

sxššngml

Všem pl. tit. příznivcům

„Rádce duchovního“
skládáme i letos povinné díky za neumenšenou důvěru a podporu,
jaká se jewla hojným odebíráním. Zvláště budiž vysloven dík ctbpp
bohoslovcům česko-moravským.
Děkujeme tuto i za mnohé lichotivé přípisy, došlé při početí
druhého ročníku v úpravě značně zdokonalené.
Tak i v roce příštím doufáme nejeden krok učinitiku předu,
jakož i neopomeneme správným včasným vydáváním a pečlivým
vypravením listu zjednati témuž místo přední. Proto snažně p ro

síme o důvěru

i v ročníku

novém, o laskavédopo—

ru čení „Rádce“ i těm důst. pánům kteří snad dosud ho na
odebírají. Předplatné přes zvýšená vydání zůstane nezměněnoi pro
ročník III.
Nakladatel „Rádce duchovního“

knihtiskárna Cyrillo Methodčjská (V. Kotrba) v Praze.

